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SKRYDŽIUI PALYDINT
Darius Lapinskas diriguos Bogotos ir Montevideo simfoninius orkestrus

Išleistuvinių trimitų nesigirdi, 
bet kelionė, kurią solistė Aldona 
Stempužienė, dramos aktorius Le 
onas Barauskas ir dirigentas — 
kompozitorius Darius Lapinskas 
pradeda spalio 15 iš Clevelando 
Hopkins tarptautinio aerodromo, 
yra ne tik reta, didi, bet ir at
sakinga, reikalaujanti iš meni
ninkų didelio pasiruošimo, pla
taus repertuaro, dvasinės ir fizi
nės ištvermės.

Laisvės kovos metų proga mū
sų trys menininkai išskrenda į 
P. Ameriką, paruošę lietuviškų 
dainų ir poezijos rečitalių bei 
tarptautinio repertuaro arijų ir 
simfoninės muzikos kelias prog
ramas. A. Stempužienė atliks lie 
tuvių kompozitorių Banaičio, Ja- 
kubėno, Šimkaus, Švedo, Lapins
ko ir pasauk komp. — Donizetti, 
Pergolesi, Caccini, Rossini, Ver
di, Manuel de Falla kūrinius. D. 
Lapinskas tarp eilės lietuvių ir 
pasaulinių veikalų pasirinko ir 
Beethoveno simfoniją Nr. 1. Di
rigentas ir solistė vežasi ne tik 
kūrinių partitūras, bet ir orkestrą 
cijas pilnam simfonijos orkestrui. 
Kaip D. Lapinskas pastebėjo — 
važiuoju, kaip stoviu: mano la
gaminai pilni gaidų. Leonas Ba
rauskas rečituos kūrinius nuo mū 
sų pirmojo klasiko Donelaičio iki 
naujausios lyrikos raiškiųjų vei
dų — Mackaus ir Meko.

A. Stempužienė Caracas (spa
lio 17) dainuos vieną rečitalį A- 
merikiečių Centre Venecueloje, 
kurį globoja JAV Informacijos 
tarnyba. Šio rečitalio programa 
visai skirtinga nuo kitų. Daini
ninkė, rengėjams pageidaujant, 
atliks JAV reziduojančių ir ame
rikiečių kompozitorių kūrybą ■— 
Jakubėno, Lapinsko, Švedo, Char 
les įves, Elisabeth Poston, James 
H. Rogers. Spalio 19 Venecuelos 
LB pirmininko inž. V. Venckaus 
rūpesčiu ruošiamas gražus Stem
pužienės — Barausko dainos ir 
poezijos rečitalis Venecuelos lie
tuviams Valencijos mieste, Club 
International salėje.

Pasididžiavimą kelia toks fak
tas, kad, Kolumbijos LB pirmi
ninkui kun. M. Tamošiūnui tar
pininkaujant, Bogotos valstybi
nio simfonijos orkestro vadovy
bė pakvietė D. Lapinską diriguo
ti du koncertus (spalio 25 ir 27), 
skirdami keturias repeticijas su 
orkestru. Šiuose koncertuose solis 
tė A. Stempužienė atliks Lapins
ko ciklą “Mergaitės dalia” ir gru 
pę tarptautinio repertuaro arijų. 
Menininkai gavo kvietimą kon 
certuoti Medellino naujajame 
miesto teatre, bet kelionės tvar
karaštyje nebeliko dienos šiam 
kvietimui priimti. Beje, Lietuvos 
konsulas Bogotoje S. Sirutis ir 
Lietuvių moterų draugija dargi

Šiame numery
Die\o samprata Naujajame 
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latpinskas, Stempužienė ir B 
rauskas į Pietų Ameriką.
Jau laikas rūpintis ir ketvirtąja 
Painų švente.
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Nuslėptasis Ma.'ism Gorkis.
K. Almenas Zambijoj.
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Kultūrinė kronika.
Nauji leidiniai.

• Motery gyvenimais

Darius Lapinskas

Aldona Stempužienė

Leonas Barauskas

rengia atskirą menininkų pasiro
dymą tik lietuviams.

Iš Bogotos spalio 29 meninin
kai skrenda į Buenos Aires. Ar
gentinos Lietuvių organizacijų ir 
Spaudos taryba pavedė Artūrui 
Mičiudui pirmininkauti specia
liam komitetui ir rūpintis kon
certų ruoša. Buenos Aires tvar
karaštyje nėra nei dienelės me
nininkams atsikvėpti — spaudos 
konferencija, radijo ir televizi
jos pasirodymai, lietuviškos dai
nos ir poezijos rečitalis Lietuvių 
centre (lapkričio 3) ir viešas kon 
c< rtas argentiniečiams San Mar- 
tin teatre (lapkričio 4).

Uragvajaus LB valdyba rengia 
du koncertus Montevideo mieste. 
Viena su simfonijos orkestru (lap 
kričio 8), kitą grynai tik lietu
viams (lapkričio 9).

Paskutinės meniškojo skrydžio 
iškilmės įvyks Sao Paulo mieste. 
Prel. P. Ragažinsko vadovauja
mas Brazilijos lietuvių komitetas 
lapkričio 10 rengia vieną didžiau 
šią dalyvių skaičiumi ir apimti
mi koncertų. Jis bus išskirtinai 
lietuviškas, tarytum brangus lie 

Jadvyga Paukštienė. Marųuette Parko lietuvių bažnyčia (aliejus)
Iš parodos, atidaromos šiandien 6 vai. 30 min vak. Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. 4012 Archer 

netuvisKas, tarytum Drangus nei Avė., Chicagoj. J. Paukštienės darbų paroda muziejuje vyks iki spalio 31 d. Muziejus atdaras visas 
tuviškos dainos ir lietuvio kūrė-į savaitės dienas nuo 1 vai. iki 4 vai. 30 min. popiet.

jo dailaus žodžio sudie sesėms ir 
broliams P. Amerikoje.

Spaudoje jau buvo minėta, jog 
šį užmojį ryžosi įvykdyti ir fi
nansiškai paremti PLB valdyba. 
To prašė P. Amerikos lietuviai, 
jų jaunimas, laukė tokios progos 
ir menininkai. P. Amerikos lietu
viams Lietuvos Laisvės kovos me 
tai liks ilgam laikui prisimintini 
šiuo meniškuoju skrydžiu, kaip 
ir kiekvienas kitas didesnis ir kū- 
rybiškesnis lietuviškojo gyveni
mo įvykis.

Menininkus išlydėdami, ne abe
jingus klausimus kelkime, bet 
linkėkime jiems iškilios meninės 
ir tautinės reprezentacijos bei iš
tvermės. Jie vyksta lietuviškos šir 
dies šaukiami, meninės ir tauti
nės garbės vedini, niekieno už 
didžias pastangas, pasiruošimą ir 
koncertus neatlyginami.
PLB valdyba, P. Amerikos kraš 

tų Lietuvių Bendruomenės ir. ki
tos organizacijos, prisidėjusios 
prie šių koncertų ruošos ir jų 
finansinės naštos, pelnytai gali 
didžiuotis šiuo įvykiu.

J. Skirmantas

Jau laikas rūpintis ir ketvirtąja

Kiekviena tauta savo dvasinį 
veidą, estetinį skonį, meilę tėvy
nei ir gamtai parodo dainoje ir 
šokyje, nes daina ir šokis meni
niuose vaizduose įkūnija šalies 
buitį ir papročius, žmonių gyve
nimą, jų svajones ir siekius. Ir 
dar daugiau, įsigilinus į lietuvių 
liaudies dainas, jose mes rasime 
net filosofinio susimąstymo, liau 
dies išminties ir be galo daug 
tyro grožio. Be to, muzika ir dai
na nėra vien tik grožis, bet ir 
jėga, padedanti gyventi ir nelei
džianti nustoti to, kas gražiausia 
ir vertingiausia žmoguje. Daina 
taip pat yra visų mūsų sielos jau- mos planuotojai ir dalyviai jau

Viktoras Petravičius Dainos (medžio raižinys)
Iš parodos “Studio 22’' galerijoj. 63 W. Ontario St.. Chicagoj

Dainų švente
I

ST. SLIŽYS

nystė, nešanti žmogų į naują, ku 
piną tikro grožio ir gėrio pasau
lį. Tas, kuris kalba daina, išsa
ko viską, kas telpa storose filo
sofijos knygose, nes muzika ir dai 
na abstrakčiausia meno forma tu 
ri ir žodinę ir muzikinę idėją, 
nemirštančią amžiams.

Pagal nusistovėjusią tradiciją 
IV-toji Dainų šventė turėtų bū
ti 1971 metais. Klausytojai ir ste
bėtojai gali ir toliau sau ramiai 
tos šventės laukti, tačiau progra- 

dabar negali ramiai ilsėtis. To
dėl ir kyla eilė klausimų, kurie 
jau šiandien yra aktualūs ir svar 
stytini. Gyvenimas pats iššaukė 
eilę priežasčių, kurios kalba nei 
giama prasme apie būsimą dai
nų šventę. Viena iš priežasčių 
yra bažnytinių chorų lūžis, net 
kai kuriuos chorus privedęs prie 
išnykimo. Priežastis labai aiški. 
Po pastarojo Bažnyčios susirinki
mo bažnytiniame giedojime bu
vo užakcentuotas kongregacinis 
giedojimas, kuris natūraliai deg
radavo chorinį giedojimą. Kiek
vienas chorstas tą aiškiai supra-

(Nukelta į 4 psl.

DIEVO SAMPRATA NAUJAJAME TESTAMENTE

Dievo apreiškimas žydų tau
toj buvo susiaurintas iki jų 
tautos ribų. Tiesa, Dievas pa
sirinko Izraelio tautą, iš ku
rios turėjo kilti Mesijas, to
dėl rūpinosi jos gerove išskir
tiniu būdu. Bet tai nereiškia, 
kad Dievas nebūtų rūpinęsis 
išganymu kitų žmonių. Dievui 
rūpėjo ne vien žydų likimas, 
bet taip pat ir visų kitų tautų 
žmonių likimas.

Žydų supratimu, Dievo vaiz
davimas visai panašaus į žmo
gų: su žmogiškomis aistromis 
ir jausmais buvo iškreipto Die
vo, kaip grynos Dvasios, idė
ja. Dievo sužmoginimas, vadi
namas antropomorfizmu, suda
ro pagrindinę Senojo Testa
mento įkvėpimo iškrypą. Ji 
turėjo būti atitiesta. Šia mi
siją atliko Naujojo Testamen
to Apreiškimas.

Naująjį Testamentą, kaip 
žinom, sudaro Kristaus moks
lo santrumpos, atliktos ketu
rių evangelistų: Mato, Mor
kaus, Luko ir Jono, Apaštalų 
darbai, penkių apaštalų laiškai 
tikintiesiems ir šv. Jono Ap
reiškimas. Iš jų galima suvok
ti Dievo sampratą Naujajame 
Testamente.

Šv. Jonas savo pirmame 
laiške primena, kad nors mes 
ir esame Dievo vaikai, tačiau 
dabar nesame į Dievą pana
šūs. Mes būsime į jį panašūs 
tik perkeistoje žmogaus būse
noj: “Mes žinome, sako šv. Jo
nas, jog, kada pasireikš, būsi
me į jį panašūs, nes mes ma
tysime, kaip jis yra” (1. Jon 
3,2). Čia šv. Jonas turi min
tyje žmogaus būseną dangaus 
garbėje.

Šv. Paulius apaštalas irgi 
primena, kad Dievas yra pa
slaptis, ir niekas jo nepažįsta, 
kaip jis yra: “Dabar mes ma
tome atspindyje lyg mįslę, tuo
met gi veidu į veidą. Dabar aš 
pažįstu dalinai, tuomet pažin
siu, kaip ir esu pažintas” (1 
Kor 13,12). Toliau šv. Paulius 
pagrindžia, tardamas, kad mes 
Dievo pilnai nepažįstam dėl to, 
jog Jis yra dvasia.

Šv. Jonas didžiausią pana
šumą tarp Dievo ir žmogaus 
įžvelgia dvasinės meilės reiš
kinyje: “Dievas yra meilė, ir 
kas pasilieka meilėje, pasilie
ka Dievuje, ir Dievas jame” 
(I Jon 4,16).

Naujajam Testamente susi
telkta daugiau į Jėzaus Kris
taus gyvenimą, jo mokslą, jo 
padarytus stebuklus. Iš io dar
bų sprendžiama, kad Kristus 
yra Dievas. Tačiau nespren
džiama koks Dievas: ar su 
žmogiškomis aistromis ir jaus
mais, ar be jų. Nepateikiama 
Dievo paveikslo, kaip Senaja
me Testamente, tik nurodoma 
į Dievo, kaip galingos dva
sios, valią. Šv. Paulius nuola
tos akcentuoja, kad pildyda
mi Dievo valią, laikydamiesi 
jo įsakymų, šudvasėjame ir 
tampame panašiais į Dievą, o 
priešingai elgdamiesi, sukūnė- 
jame ir tampame pasmerkti 
mirčiai. Iš šio Pauliaus pasa
kymo tegalima susidaryti eti
nio Dievo sąvoką. Čia trūksta 
ontologinio nurodymo į Dievą.

Kai apaštalas Pilypas pa

prašė Jėzaus parodyti jiems 
Tėvą (Dievą), Jėzus atsakė: 
“Pilypai, kas mato mane, ma
to ir Tėvą... Ar jūs netikite, 
kad aš Tėvuje ir Tėvas yra 
manyje?” (Jon 14,9-10).

Iš šio envangelijos teksto 
galėtume spręsti, kad vis dėl 
to Dievas panašus į žmogų, 
nes Jėzus buvo tikras žmo
gus ir tikras Dievas. Tačiau 
skaitydami toliau šv. Jono pa
teiktą evangelijos tekstą, su
vokiame, kad Jėzus, nurody
damas Dievo panašumą į save, 
turi mintyje ne savo žmogys
tę, bet dievystę. Jėzus nutyli 
savo žmogiškos prigimties mo
mentą, o nurodo vien į savo 
dievišką prigimtį, kurios galia 
jis gali žinoti paslėptus daly
kus ir daryti stebuklus, “žo
džius, kuriuos aš kalbu, sako 
Jėzus, ne iš savęs kalbu, bet 
pasiliekąs manyje Tėvas; jis 
daro darbus... tai tikėkite dėl 
pačių darbų” (Jon 14,10-12). 
Tą pačią mintį Jėzus pateikia, 
kalbėdamas su jį persekiojan
čiais pariziejais. “Jėzus jiems 
atsakė: Aš jums sakiau, tik 
jūs netikite. Darbai, kuriuos 
aš darau savo Tėvo vardu, tie 
liudija apie mane” (Jon 10, 
25). Ir vėl: “Jei aš nedarau 
savo Tėvo darbų, netikėkite 
manim. Bet jei aš darau ir jei 
nenorite manim tikėti, tai ti
kėkite darbams, kad pažintu
mėte ir [Įsitikintumėte, kad 
Tėvas yra manyje ir aš Tėvu
je” (Jon 10,37 - 38).

Nors Jėzus ir nurodo savo 
panašumą į Tėvą, tačiau pa
brėžia, kad Tėvas yra dvasia: 
“Dievas yra dvasia, ir jo gar
bintojams reikia garbinti dva
sia ir tiesa” (Jon 4,24). Ta 
yra pagrindinė Naujojo Testa
mento tiesa, kad Dievas yra 
dvasia ir kaip tokia negali bū
ti pavaizduota kūniniu būdu. 
Dievas yra dvasia. Dievas yra 
tiesa. Dievas yra meilė. Todėl 
ir Dievą reikia garbinti dva
sioje, tiesoje ir meilėje.

Ši Naujojo Testamento pa
teikta samprata apie Dievą 
atitiesia iškreiptą Dievo pa
veikslą, kurį žydai buvo su
vokę antropomortiziniu būdu.

Visai nauja tiesa apie Die
vą Naujajame Testamente yra 
ta, kad Dievas yra ne tik gry
na dvasia, bet kad jis yra tri
juose asmenyse: Dievas Tėvas, 
Dievas Sūnus ir Dievas Šv. 
Dvasia. Šios tiesos žydai nie
kad nėra turėję per visą Se- 
noio Testamento apreiškimo 
istoriją. Švč. Trejybės tiesa 
ypač išryškinta šv. Jono evan
gelijoje. Ten daugeliu atvejų 
prisimenama, kad Tėvas yra 
siuntęs Jėzų Kristų, kad Šv. 
Dvasia yra siunčiama kartu 
Tėvo ir Sūnaus. “O Raminto
jas, Šventoji Dvasia, kurį Tė
vas atsiųs mano vardu, jis jus 
viso išmokys” (Jon 14,26). 
Žmogus pasiekia išganymo 
taip pat Švč. Trejybės veiki
mu : “Kas tikės ir bus pakrikš
tytas, tas bus išganytas” 
(Mork 16,16). “Eikite tat mo
kykite visas tautas, krikšty
dami juos vardan Tėvo ir Sū
naus ir Šventosios Dvasios” 
(Mat 28,19).

(Nukelta j 2 psl.),
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TAUTOS ISTORIJOS PABIROS
IŠEIVIAI PADĖJO LIETUVAI 
EKONOMIŠKAI ATSIKURTI

(Tęsinys iš rugpiūčio 31 d. 
Kultūrinio Draugo)

3. Lietuviai organizavo 
ekonomines bendroves

Kai atsirado viltis atkurti Lie
tuvos valstybę, JAV lietuvių tar
pe prasidėjo didelių planų kūri
mas ir svarstymai, kaip Lietuvos 
egzistencijai sudaryti ekonominį 
pagrindą. Tam tikslui buvo įkurta 
visokių rūšįų bendrovių.

a. Lietuvos Atstatymo bendrovė.
— 1916. n.l2susirinkę keli Neavvr- 
ko veikėjai Astorijos viešbutyje 
nutarė įsteigti bendrovę, kuri su
telktų penkių milijonų dolerių 
kapitalą Lietuvai atstatyti. Vėliau 
šio sumanymo iniciatyvą perėmė 
Brooklyne įvykęs (1916. IX. 28-29) 
katalikų ir tautininkų seimelis, 
kuriamą dalyvavo 117 atstovų ir 
134 šiaip žmonės. Seimelis bend
rovės steigimui pritarė, tik kapi
talą apribojo vienu milijonu dole
rių ir sudarė bendrovės vadovy-1 
bę. Katalikai tačiau iš bendrovės 
pasitraukė. Lietuvos Atstatymo 
bendrovė buvo inkorporuota (19- 
W XI- 16) Delaare valstijoje su 
vieno milijono dolerių kapitalu. 
Akcijos (šėro) nominalinė vertė 
buvo dešimt dolerių. 1920 m. ben
drovės buvo parduota 45,000 ak- 
cijų ir sudarytas $690,561.31 ka
pitalas,

Bendrovės tikslas — suorgani
zuoti kapitalą ir vėliau Lietuvoje 
investuoti į prekybos, pramonės ir 
kredito įmones. Be to, norėta su
burti įvairių specialybių ąmptipįn 
kų ir juos perkelti į Lietuvą. Ben
drovei pavyko suorganizuoti net 
14,000 įvairių specialybių amati
ninkų, kurie ketino grįžti į Lie
tuvą.

Tuoj po karo R. Karuža nuvy
ko į Lietuvą susipažinti vietoje su 
esamomis sąlygomis. Kaune įstei
gė Lietuvos Atstatymo bendrovės 
skyrių, kurio pagrindiniu uždavi
niu buvo persiuntimas piniginių 
perlaidų tarp JAV ir Lietuvos.

Kai R. Karuža sugrįžo atgal, su
sipažinęs sų ten rastomis sąlygo
mis, bendrovės veiklos planas bu- 
.vo nustatytas šitoks: perkelti da
lį kapitalo į Lietuvą prekėmis, 
Įjūrių tuo metu Lietuvoje trūko; 
prekes ten pardavus, pinigus nau
doti įmonėms kurti Lietuvoje; 
steigti Lietuvoje ir Amerikoje po 
banką bendrovės transakcijoms 
tvarkyti.

Tuoj ir pradėtas šitas nutari
mas vykdyti. 1920 m. per Liepo
jos uostą buvo pasiųstas pirmasis 
prekių transportas, susidedąs iš 
10,000 statinių gazolino ir žiba
lo, už $115,000.00. Prekių dalis bu
vo parduota Latvijoje, kita dalis
— Lietuvoje ir gauta apie $135, 
000.00. Tais pačiais metais Lietu
vos Atstatymo bendrovė įsteigė 
tris įmones Kaune: akcinę bendr-o 
vę "Nemunas” ūkio .mašinoms ga
minti, atperkant brolių Sulavų 
dirbtuvę; kitą — Šančiuose (Kau
no priemiestis) “Ringuvos’1 b-vę 
aliejui spausti, perėmę vokiečių 
pąJUltim obuolių apdirbimo fabri
ku pąstatus: "Dubysos” b-vę im
porto — eksporto reikalams. Tru
putį vėliau įsteigtas ir Kredito
bankas, i Šias įmones Lietuvos ną.

KERTINE PARAŠTE
(Atkelta iš 1 psl.)

Aplamai, tiek Senajame, 
tiek Naujajame Testamente 
apreiškimo centre yra pateik
tas ne tiek Dievo pavidalas, 
koks jis yra, bet daugiau kon
centruojasi j žmogaus išgany
mo reikalą. Tik Senajame Tes
tamente, besirūpindamas žmo
gaus išganymu, pats tampa 
žmogišku: įsako, reikalauja, 
graso, pyksta, keršija, atlei
džia ir vėl žmogaus gailisi. Tuo 
tarpu Naujojo Testamento ap
reiškimu Dievas yra ne tik 
gryna dvasia, bet taip pat mei
lė. Iš meilės Jis siuntė Jėzų 
Kristų žmonėms išganyti. Iš 
meilės žmogui atleidžia kaltes 
didžiausiems nusidėjėliams, jei
gu jie rodo gailesčio ir ryžto 
taisytis ženklų. Atleidžiama ne 
tik Marijai Magdalietei jos 
aistrinęs kaltes, bet ir Petrui, 
išsigynusiam paties Kristaus 
Būtų atleista ir išdavikui Judui 
jo kaltė, jeigu jisai būtų radęs 
gailesčio ženklų. Nauiojo Tes
tamento Dievas atleidžia žmo
gui nuodėmes ne septynis kar
tus, bet septynias dešimt sep
tynis kartus, tai reiškia, kiek 

Atstatymo bendrovė investavo 
$175.000.00. Amerikoje ji įkūrė 
Baltic Statės banką. Iki 1927 m. 
bendrovė ląikėsi labai gerai. Pi
niginių perlaidų operacijos ir pre 
kybą bendrovei davė apie $210, 
000.00 pelno.

Bendrovė 1917. XI. New Yorke 
pradėjo leisti laikraštį — “Lietu- j 
vos Atstatytoją”, kuris ėjo apie į 
trejus metus. Jis buvo skiriamas ! 
Lietuvos atstatymo, prekybos ir Į 
pramonės reikalams.

Bendrovė tačiau nukrypdama 
nuo savo tiesioginio tikslo, ėmė 
finansuoti ir lietuvių įmones Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse. Dau
gelis tų operacijų buvo nepelnin
gos, bet nelaimingiausias buvo da
lyvavimas Phoenixvillėje, Pa., lie
tuvių įkurtoje akcinėje bendrovė
je — Resorcin Manufacturing Co., 
gaminusioje resorciną. Neatlai
kius vokiečių konkurencijos, Re
sorcin Manufacturing b-vė žlugo 
ir skolintojui atnešė nuostolių — 
$88,700.00. Prisidėjo ir kitokių ne 
pasisekimų. New Yorke Lietuvos 
Atstatymo bendrovė pirko namą 
ųž $52,136.38. To nąmo remontą8 
kainavo $35,000.00. Tuose namuo
se įkūrė Baltic Statės banką, ku
rį užvaldė italai. Jo vardą šie pa
keitė į Pennsylvania Exchange 
Banką, kuris veikia dar ir dabar. 
Sakoma, LAB čia žuvę $14,377.62. 
Likviduojant Liberty bonus, nuos
tolių turėtą $15,619.18. Pagal vie
ną dokumentą, suorganizuoti Lie
tuvos Atstatymo bendrovę ir šukei 
ti daugiau pusės milijono dolerių 
kapitalo, reikėjo išleisti $23,390. 
14. .

Pėl minėtų priežasčių ir yokie 
čių markės smukimo Lietuvos 
Atstatymo bendrovė žlugo, atneš
dama JAV lietuviams apie trečda
lį milijono dolerių nuostolių. Bet 
Lietuvos ūkiui ji daug padėjo.

b. Kitos bendrovės. — 1919 m. 
Brooklyn įvyko mechanikų suva
žiavimas, kuriame buvo įkurtas 
"Lietuvių mechanikų Bąryšis” ir 
tuo pačiu metu surinkta $7,625.00. 
Vėliau sudarytas apie $44,400,00 
kapitulas, kuris visas perkeltas į 
Lietuvą. Už tuos pinigus Panevė
žyje įsteigtas ūkio padargų fab
rikas, vardu “Akcinė bendrovė— 
mechanikas".

Tąią pačiais (1919) metais įsi
kūrė "Amerikos Lietuvos preky
bos bendrovė”, inkorporuota su 
$100,000.00 kapitalu- Amerikoje ji 
buvo vadinama "Lithuanian Sales 
Corporation”. Ji norėjo sutelkti 
Amerikoje pinigų pramonės ir 
prekybos išvystymui Lietuvoje. Ši
tos bendrovės veikla smarkiai iš
siplėtė Amerikoje ir Lietuvoje. 
Po dvejų metų jau buvę įkurtas 
"Lietuvos tarptautinis bankas” 
su pagrindiniu kapitalu — 5,000. 
000.00 auksinių (apie $27,174.00). 
Turėjo penkis tūkstančius akcijų, 
iš kurių 4 tūkstančiai ir šeši šim
tai buvo Amerikos Lietuvos pre
kybos bendrovės, o likusios buvo 
nupirktos valdybos narių.

Po banko įsteigimo, tuoj kibta 
į parduotuvių atidarymo darbą. Jų 
atsirado: Kaune, Mažeikiuose,
Skuode, Šiauliuose, Telšiuose ir 
Vilniuje (Trys). Visos parduotu
vės davė nuostolį, tik Vilniuje pel

kartų jis būtų nusidėjęs.
Dievą, kaip meilės Dievą, 

,yra neįmanoma išreikšti ir on
tologiškai pavajzdųoti. Jis yra 
egzistencinis — žmogaus išga
nymo Dievas.

Konkrečiau norėta Dievą iš
reikšti šv. Jono apreiškime. 
Ten jis vaizduojamas ir Avinė
lio pavidalu ir dangiškos galy
bės įvairiais ženklais. Tačiau 
ir Apokalipsės Dievas yra tik 
simbolinis Dievas, nes neišreiš
kiama jo esmės, o tik aprašo
ma jo ženkliškumas. Ženklai 
priklauso simbolinei plotmei. 
Todėl ir apokaliptinis Dievas 
yra tik simbolinis, o ne savo 
esmėje atskleistas Dievas.

Bet vis dėlto Naujoio Tes
tamento Dievas, nors jis yra 
aprašomu būdu nusakytas ir 
daugiau išganymo požiūriu at
skleistas, yra gryna Dvasia, 
didžiosios meilės Dvasia, lais
va nuo žmogiškų aistrų, jaus
mų ir žmogiško nepastovumo. 
Toks Dievas mus žavi ir prie 
savęs traukia. Jam mes norim 
priklausyti visa savo būtimi.

P. O,

Kražių skerdynės. Nežinomo dailininko paveikslo reprodukcija, kuri netrukus po anų istorinių įvykių bu
vo išleista ir platinama Amerikos lietuvių šiame krašte. Reprodukcijos egz. saugojamas Br. Kviklio archy
ve. Kaip žinome, spaudos draudimo laikais kražiečių susidūrimas su rusų kazokais, ginant savo parapijos 
bažnyčią, įvyko 1893 m. lapkričio 11-12 d. Taigi šiemet nuo ano žemaičių pasipriešinimo sueina 75 metai.
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Palangoje nupirkta vila ir ten 
buvusia vienintelis viešbutis su di 
deli.u žemės sklypu. Be to, kiną, 
garažą ir elektros stotį prie vieš
bučio.

Skuode įrengta saldainių dirb
tuvė, kuri aptarnavo visas šios 
bendrovės parduotuves.

Pardavinėti automobiliai (ku
riuos daugiausia pirko valdžia) ir 
traktoriai. Be to, turėta 18 auto
busų tarpmiestiniam suįtisieki- 
mui.

Finansuota Šiauliuose “Ventos” 
bendrovė, kuri gamino duris, suo
lus, stalus ir kt. Be to, nupirkta 
pusė nuosavybės "Eglyno” bend
rovės, kuri buvo užpirkusi daug 
miško ir turėjo lentpiūvę.

Kaune turėta tabako ir papiro
sų fabrikas. Turėti du lėktuvai 
(prisidedant prie vokiečių), tal
piną po šešis asmenis, oro susi
siekimui Kaunas — Karaliaučius.
Amerikos Lietuvos prekybos ben

drovė 1920 — 1922 m. Brooklyne 
leido iliustruotą žurnalą “Preky
ba” ugdyti prekybiniams ryšiams 
su Lietuva.

Ir tais pačiais (1919) metais 
Brooklyne A. Račiūnas suorgani
zavo “Lietuvių filmų bendrovę”, 
inkorp. $25,000.00 kapitalu.

Tame pačiame Brooklyne 1920 
m. A. Dičmono iniciatyva buvo į- 
steigta pasitikėjimo bendrovė 
“Drobė”, kuri 1922 m. virto akci
ne bendrove. Ji 1921 m. atidarė 
Kaune (Šančiuose) audimo ir po
pieriaus fabriką. “Drobė” iš pra
džių gamino kariuomenei ir civi
liams antklodes. Vėliau gamino 
kariuomenei reikalingas medžia
gas, geležinkelių tarnautojų uni
formoms medžiagą bei civilių ap
rangai. Ape 80-je vietovių Lie
tuvoje veikė suorganizuoti kursai, 
kurie mokė kaip paruošti vilnas, 
tinkamas fabrikui. “Drobė” prisi
augino specialistų fabriko darbam. 
1939 m. ji turėjo apie 500 darbi
ninkų ir per metus pagamindavo 
iki 70,000 metrų audeklo. Fabri
kas veikė trimis pamainomis. Ben 
drovei pirmininkavo A. Dičmonas. 
1927 m. bendrovės akcinis kapita
las buvo $140,000.00. o vėliau dar 
padidėjo iki $175.000.00. Gamino 
nuo pusvilnonio iki geriausių vil
nonių medžiagų — gelumbės.
1926 m. padarė apyvartos $267, 
896.39, davusios $27,693.00 pelno.

Tas pats A. Dičmonas įsigiję 
Viekšnių valsčiuje (Lietuvoje)

!•

!
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LIETI PREKYECS BENDROVES
UTHUANIAK 5Al.ES CORPORATION

V?,/'

Amerikos lietuvių leisto žurnalo “Prekyba” viršelis

Kapėnų kartono fabriką. Gamino' 
įvairų kartoną, aprūpindamas Lie
tuvos rinką ir išveždamas jį į 
Angliją, Aziją ir Pietų Afriką. 
Nors šis fabrikas pagamindavo 
per metus apie 400 tonų kartono, 
bet viso pareikalavimo neįstengė 
patenkinti. Kad patenkintų užsie
nio firmų pareikalavimus, pirkta 
kitų dviejų Lietuvoje buvusių 
kartono fabrikų gaminiai ir su sa
vo štampu eksportuojami į užsie
nį.

Pajutęs trūkumą Lietuvoje sta
tybinės medžiagos, A. DičmonaB 
Kaune įkūrė Geležies bendrovę. O 
Vilniuje įsteigė tekstilės importo 
bendrovę. Jo visas verslamones 
vėliau atėmė bolševikai.

So. Bostone buvo įkurta Baltic 
Statės Finance Corporation, kuri 
patarnaudavo lietuviams, pinigus 
siunčiant į Lietuvą. Ji 1920 m. bu-I 
vo įregistruota Massachusetts vai- į 
stijoje su $100,000.00 pagrindinio 
kapitalo. Akcijos buvo po $100.00., 
Ji atsistojo tvirtai ant kojų. Bu-' 
vo įsigijusi daug namų, todėl kai 
nuosavybių kainos pakilo, parda
vė su geru pelnu. Bet tas pelnas 
ir akcijos žuvo dėl nesąžiningo 
advokato.

1920 m. vasario mėn. buvo su
šauktas pirmasis susirinkimas stei 
gti Amerikos lietuvių bendrovei, 
“Rūbas". Šios bendrovės tikslas 
— steigti Lietuvoje siuvyklas. “Rū 
bo” akcija kainavo $50.00. Orga
nizavimo darbas vyko sėkmingai. | 
1921 m. bendrovė pasiuntė tris i 
asmenis į Lietuvą, kad jie ten į- 
kurtų bendrovės skyrių. Uždavi
nį įvykdė. Lietuvos ministerių ka
binetas patvirtino bendrovės įsta
tus.

Įsteigus bendrovę “Rūbas” Lie
tuvoje, ten nuvykusieji lietuviai 
buvo jos steigėjai ir valdybos na
riai. Amerikos lietuviai dabar tu
rėjo dvi bendroves: vieną — A- 
merikoje, kitą — Lietuvoje. JAV 
gyveną lietuviai stengėsi sukaup
ti pinigų, o anie stengėsi įkurti 
siuvyklą. Čikagiškiams sekėsi, 
nes trumpu laiku sutelkta daugiau Į 
kaip $100,000.00. Šią sumą suda
rant, sekretorių algoms, nuomai 
ir raštinės išlaidoms tebuvo iš- j 
leista tik 7 proc. minėtos sumos. 
Visi pinigai perkelti į Lietuvą. Už 
tuos pinigus buvo įkurta Kaune 
drabužių siuvykla, kurioje vienu 
metu dirbo net 60 darbininkų. A- 
merikos lietuviai džiaugėsi gražia

jų bendrovės veikla Lietuvoje. 
Tas džiaugsmas neilgai tetvėrė. 
Kažin kokiu būdu vedėjas asme
niškai atpirko “Rūbo” siuvyklą. 
Tai sukėlė rimto rūpesčio JAV 
akcininkų tarpe.

Kai bendrovė prarado Kaune 
siuvyklą, tai Lietuvoje buvusieji 
“Rūbo” atstovai nutarė Tauragė
je įsteigt verpyklą ir audyklą. Tai 

įmonei reikėjo energijos, kurią 
manė gauti iš Jūros upės. Tam 
tikslui pradėta tvenkinio statyba, 
kuri nepasisekė, nes pavasarį tą 
tvenkinį vanduo išgriovė ir nune
šė pasroviui. Su juo nunešė ir 
dar buvusius čikagiškių sudėtus 
pinigus. 1923 m. teko “Rūbo” ben
drovę likviduoti. Amerikos lietu
viai iš sudėtų sumų nieko neat
gavo.

Dr. J. Šliūpas, grįžęs (1920.V. 
30) iš Lietuvos, pradėjo organi
zuoti “Lietuvos Garlaivių akcinę 
bendrovę” su $100,000.00 kapitalu. 
Kitais metais (1921.IV.7), išvyk
damas į Lietuvą nuolatiniam apsi
gyvenimui, buvo jau pardavęs 15- 
90 akcijų ir turėjo surinkęs $47, 
000.00 kapitalą.

Bostone (1920.VI.16) P. J. Kaz
lauskas suorganizavo “Lietuvių 
audėjų bendrovę” su $100,000.00 
kapitalu.

1923 m. buvo įkurta akcinė Vieš-
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Priima ligonius oagal susitarimą 
lel neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

DR. ANNA BALIUNAS
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Skelbkitės “Drauge”.

bučio b-vė “Kaunas”, planuojant 
pastatyti viešbutį, bet, pabijojus 
nacionalizacijos, bendrovė likvi
duota.

1924 m. J. Žilius Lietuvos Že
mės bankui akcijomis Amerikoje 
surinko $75,000.00.

Panašiu būdu buvo suorganizuo 
ta keliolika bendrovių. Jos visos 
steigėsi akciniais pagrindais, su
teikdamos apie poros milijonų do
lerių kapitalą, kurio dalis perkel
ta į Lietuvą. Didelė dalis surink
to kapitalo dėl įvairių prliežasčių 
nuėjo niekais, bet Lietuvai ta veik 
la buvo labai naudinga.

Vincentas Liuleviiius 
(Bus daugiau)

• Rašytojo Vinco Pietario tė
viškėje, Žiūriu - Gudelių kaime 
(Vilkaviškio aps.) yra išlikusi
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DR. MARIJA LINAS
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DR I. MAKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
tpeclalybė vidaus ilgo* 

2454 VVest 71st Street 
(71-o* ir Campbell Avė kampas) 

Vai kasdien 9-11 ryto ir 4—« v v
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šimtametė klėtele. Nors rašjlojas 
mirė jau 1902 m., tesą jį prisiriję 
nančių žmonių,, jų tarpe 92 metų 
senukas Naudžius. Neseniai prie 
senosios klėtelės buvo prikalta pa 
minklinė lenta. “Algimanto” ir 
kitų lietuviškų raštų kūrėją paver 
gtosios Lietuvos lietuviai prisime
na, lanko jo tėviškų. Tačiau ke
liai, vedantys į sodybą, anot “Li- 
ter. ir Meno”,esą “tiesiog baisūs”.

• Marina Gorodeckaitė, prieš 
keletą metų baigusi sociologijos 
mokslus Venecuelos universitete, 
šiemet Londono universitete ap
gynė tezę “Išeivijos antrosios kar
tos asimiliacija” ir įgijo daktaro 
laipsnį. Ji pakviesta dėstyti socio
logiją St. John’s universitete New 
foundlande.
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Nuslėptasis Maksim Gorkis
Bolševikų sužalotąjį rašytojo portretą restauruojant

Šiemet sovietinė spauda pla
čiai paminėjo Maksim Gorkio 
(1868 - 1936) 100 metų gimimo 
sukaktj. Neatsiliko ir Lietuvos ko 
munistai, kurie spaudoje liaup
sino Gorkį kaip dideli proletari
nį rašytoją, kaip komunizmo sta
tybos pionierių. Aprašydami jo 
literatūrinę veiklą, rūpestingai 
nutylėjo ir išcenzūravo jo raštus, 
kuriuose tam tikrais periodais 
Gorkis griežtai pasisakė prieš 
komunistų metodus, smaugian
čius spaudą ir laisvą rašytojo 
žodį.
Iš vargingo našlaičio į akademi

jos garsenybes

Maksim Gorkij (jo tikrasis var 
das - Aleksiej Maksimovič Peš- 
kov gimė Žem. Novgorode 
(vėliau bolševikų pavadintame 
Gorkij vardu) darbininko šeimo
je. Mažas likęs našlaitis, turėjo 
pats sau užsidirbti duoną. Trokš
damas šviestis, godžiai skaityda
vo viską, kas tik pakliūdavo po 

Grįžo Rusijon 1913 metais.
Kilus 1917 metais revoliu-

Maksimas Gorkis Nuotr. M. Alperto

ranka. Draugaudamas su revo
liucingai nusiteikusiais studen
tais, jų įtakoje tapo socialistu, 
liaudies gynėju. Ėmė rašyti apy
sakas, kuriose vaizdavo valka
tas, čigonus, vagis ir kovotojus 
už liaudį. 1889 m. buvo pirmą 
kartą suimtas, kaip revoliucio- 

j nierius. Kai 1898 m. išspausdin- 
no apysaką “Makar Cddra”, Gor 
kis iš karto tapo garsus ne tik Ru
sijoje, bet ir Vakarų Europoje. 
Rusijos Mokslų akademija 1902 
m. išrinko Gorkį garbės nariu, 
bet caro valdžia išrinkimą panai
kino. 1905 m. Gorkis buvo užda
rytas garsioje Petropavlosko tvir
tovėje. Kai dėl to nuskambėjo Va 
karų spaudoje protestai, Gorkis 
1906 m. buvo paleistas ir, išvy
kęs iš Rusijos, apsigyveno Itali
joje Capri saloje.

Prieš raudonųjų terorą 

cijai, Gorkis smarkiai kritikavo 
revoliucijos vadus bolševikus, 
vartojusius terorą, gynė teisę kri
tikuoti valdžią. Kai komunizmo 
vadams Gorkio laikysena pasi
darė nepakenčiama, jam buvo 
patarta apleisti Rusiją, ką jis pa
darė 1921 m. ir apsigyveno vėl 
Italijoje, Sorento miestelyje. Pa
gyvenus tremtyje, iš tolo bolševi
kų rėžimas jam atrodė priimtines
nis ir jis 1928 m. aplanko savo 
kraštą. Čia bolševikų buvo iškil
mingai pagerbtas 60 metų sukak 
ties proga. Galutinai į Rusiją 
grįžo 1931 m. ir ėmė besąlygiškai 
remti komunistų rėžimą, ir beky
lančio fašizmo ir nacizmo grės
mėje ėmė teisinti bolševikų tiro
nijos darbus.

Bet ir bolševikų liaupsinamas, 
Gorkis režimui buvo pavojingas. 
Jis sovietų valdžiai pasidarė naš
ta. Imta varžyti jo amens laisvė: 
buvo uždrausta apleisti gyvena
mąją vietą Maskvą — Gorok ir 
Krymą, kai išvykau į pietus. 
1936 m. Gorkis staiga mirė, dau
gelio manymu, nužudytas, kaip 
pavojingas komunistinio rėžimo 
priešininkas, niekad netapęs kom 
partijos nariu.

Kaip Gorkis reagavo j revoliuci
jos apraiškas

Čia neaprašinėsime M. Gorkio 
literatūrinio palikimo, jo mėty- 
mosi nuo realizmo į proletarišką- 
ją literatūrą, kas buvo rašytojo 
aiškus smukimas. Pažymėsime 
tik tai, kaip Gorkis reagavo į spa
lio revoliucijos apraiškas, ypač 
naudojamą terorą.

Kilus 1917 m. revoliucijai, įsi
galėjus bolševizmui, Gorkis rašy
tojas tapo žurnalistu. Laikrašty
je “Novaja Žizn” (Naujasis Gy
venimas) skiltyje “Nepatogios 
Mintys”, Gorkis 1917 m. gale ga
na aštriai ima ginti spaudos ir žo
džio laisvę Kai bolševikai 1917m. 
uždarė visą eilę konstitucinių de 
mokratų ir sočiai , - revoliucio
nierių laikraščių, Gorkis tai pa
vadino spaudos smaugimu, demo 
kratijos gėda, naudojimu senų 
caristinių metodų, fizine prie
varta (N. Žizn, 1917.ąi. 24 - 25. 
Kai po šešių mėnesių buvo užda
ryti kiti nekomunistiniai laikraš
čiai, Gorkis pakartojo“ponams 
komisarams” kaltinimą, kad jie

M. K. Čiurlionis Karalių Pasaka

Konstantinas Balmontas
LIETUVAI

Sutvisko mano akyse arimai tavo begaliniai 
Liepos mėnesio ugniakaitroje, Lietuva. 
Tavoji tūkstantmečius nužengusi kalba 
Jauna vis. Auklė paslaptį jos gina.

Esi pamilus ugnį Neatsitiktinai tai.
Ji amžina. Ji užburia. Ir tik vos
Užgeso, vėlekos pavasario laukuos, 
Daigu iškilus, pražysta ji Dainos aidais.

Tavasis laužas tebegyvas. Tik šviesą skleidžia aiškiaregiui, 
Kuris širdim prisimena, kokias kliūtis
Per amžius nugali šuoliuodamas Vytis.
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tuomi parodą ne tik savo niekšy
bę, bet ir kvailybę, kas revoliuci
jai esą tik žala. Uždarinėti laik
raščius, kurie kritikuoja “ponų 
komisarų” pamišimą - reiškia silp 
ninti demokratinę revoliuciją, o 
nuslopinti idealistų revoliucijos 
priešininkų balsą - reiškia pada
ryti jups kankiniais (N. Žizn. 
1918.V.14).

Gorkio to meto kritikoje atsis
pindi jo pažiūros į bolševizmo es
mę ir veiklą. Pvz. jis rašė “Demo 
kratija turi du priešu: ponus ko
munistus, kurie demokratiją su
naikino fiziškai, ir konstitucinius 
demokratus, kurie jau pradėjo už
imti demokratijos dvasią” (N. 
Žizn. 1918.IV.7). “Sovietinė po
litiką išduoda darbo klasę” (N. 
Žizn., 1918. IV. 7) “Bolševizmas 
yra krašto nelaimė, nes graso su
naikinti jaunus rusų kultūros 
daigelius chaose ir sužadintuose 
gyvuliškuose instinktuose.

(N.Žizn, 19J8.III.22).

Revoliucija ir kultūra

Pastarajame Gorkio išsireiški
me matyti, kaip jis žiūrėjo į revo
liucijos ir kultūros santykį. Pa
grindinė daugelio to laiko Gor
kio straipsnių mintis - revoliuci
ją galima išgelbėti tiktai įskiepi
jant subarbarėjusiai masei kultu 
ros vaistų. Tik mokslas ir menas 
gali sukilninti žvėriškus instink
tus. Inteligentija turi imtis Rusi
jos gydytojo rolės. Ji yra Rusijos 
istorijoje pats didžiausias reiški
nys ir visuomet liks krašto širdis 
bei smegenys (N. Žizn, 1918.VI. 
30). Inteligentija turi atmesti 
partijų sektantizmą ir susivienyti. 
Kur yra daug politikos, ten nėra 
vietos kultūrai. Gorkis užsispyru
siai kartoja, kad politika esanti 
smurto, despotizmo, neapykantos 
melo ir šmeižto laukas. Socialinė 
gerovė nepriklauso vien nuo po
litinės klasių kovos, “kurios pa
grinde yra vien tik brutalus ego
izmo instinktas” (N. Žizn, 1918.

Ir laisvas sargas Lietuvos — senelis Nemunas jau regi, 
Kaip pažemiu ugnies pražydi kibirkštis.
Liepsnos tos, neišmanėli, paliesti neišdrįsk!

LIETUVIŲ KALBA

Žydrioj tolybėj tūkstantmetis įita'os gausmas, 
Šilelių šimtamečių raibuliavimas šnekus.
Kalba — taisyklių, šimtmečiais kurtų, įsakantis tau šauksmas 

skrydis vieversio — guvus — guvus — guvūs.

Skridimas, vienytas skambiai su Giesme saulei,
Švelnumas meilės, kuri naujais troškimais nuolat alkana, 
Kaip vaiko nuoširdumas, be polinkio apgaulei, 
Ir žilojo išminčiaus proto gilmena.

^mc. kiaulpiene mana, tu pievoje esi saulutė,
O pražydėjus tad, pirka', tarytum šerkšnas, pasakoje gema. 
Kada rately apdainuoja besimainančiąja būtį, 
Geltonas gi medus baltam Mėnulyje lašena.

Ir, žodžiams nužydėjus, nors niekad nenuvysta, 
Nesgi sena jaunystė iš naujo vė! kaitoj gyva, 
Bitelė, gėlę pabučiavus, į liepžiedį atklysta, 
Baltoji gi ranka korių geltonų vėl pilna.

"Skambumas", rusų "zvon” ar Kinijos tam-gongo aidas, 
Ar indų gongo skambesys ir Saulės čia šaknis, 
Varpeliais pradumia, už miško jau nuaidi,
Ir seno kapinyno vartuose sužvanga varinė užrakto grandis. >

Kai kalbama tavim, skambi esi — sesuo Sanskrito, 
“Žvengimas” — karščiausio žirgo įnirtis, 
O "meilė” pačiu garsu į tikrą meilę ritas, 
“Daina” — mane į tolį vedanti, masinanti ugnis.

Yr paslėptas miškuos tautos šventasis žaizdras. 
Per metų tūkstančius pavasariais gyva, 
Savigarbos dvasia tvirta —- stiprybės laidas, 
Perkūnas griaudžia dar, kai šneka Lietuva.

Vertė S t. M e r i n g i s

Konstantin Balmont (1867—1943) yra vienas iš žymiųjų ru
sų poetų simbolistų. Po bolševikinės revoliucijos, pasitraukęs į 
Vakarus, apsigyveno Prancūzijoj — Paryžiuje, kur ir mirė. Bal
montas artimai draugavo su mūsų poetu Jurgiu Baltrušaičiu, labai 
domėjosi lietuvių l'audies dainomis ir aplamai lietuviškąja kūry
ba, pats rašė rusiškai eilėraščius lietuviškomis temomis.

IV. 30). Aukštesnė kovos for
ma yra kova už egzistenciją, kova 
prieš sugedusią prigimtį. Tik to
kioje kovoje žmogus galįs išsivys
tyti iki tobulybės savo dvasią ir 
tapti tikrai laisvu, inteligentišku, 
geru, garbingu.

Savaime suprantama, kad toks 
“viršpolitinis” kultūros suprati
mas negalėjo derintis su bolševi
kų teorija ir praktika. Inteligen
tijos traktavimas iš bolševikų pu
sės, pagal Gorkį, sudarė pačiai 
revoliucijai grėsmę. Suareštavus 
Ceretelį, Gorkis rašė, kad tuomi 
nuimta proletariatui galva, t.y. re 
voliucinė inteligentija. Vėliau 
Gorkis padejavo, kad “nežabota 
bolševizmo demagogija”, žadinan 
ti tamsios masės instinktus ir siun 
dariti proletariatą prieš inteligen
tus, stato jttos į tragišką izolia
cijos padėtį (N. Žizn, 1918.IV.4).

Kai bolševikai apkaltino inte
ligentiją sabotažu, Gorkis atkir
to, kad “intelektualų moralės 

jausmas neleidžia jiems bendra
darbiauti su valdžia, kuri tarp sa
vo įsakymų ir potvarkių skelbia 
žinomus jūrininkų grasinimus 
ir kitas begėdystes” (N. Žizn, 19 
18. IV.4.). Gorkiui tada atrodė, 
kad revoliucija žlugs, nes “jai 
trūksta inteligentinių jėgų” (N. 
Žizn, 1918.IV.4).

Bet netrukus įgimtas Gorkio 
optimizmas ir pasitikėjimas inte
ligentijos role revoliucijos vyks
me, pasikeitė į juodos ateities pra- 
matymą. Nepataisomas svajoto
jas ir socialistas Gorkis negalėjo 
pasiduoti minčiai, kad reiktų grįž 
ti į praeitį Be abejonės, intelektu 
alas “šiandien atitolintas nuo gy
venimo eigos ir net apšauktas 
“liaudies priešu”, vis tik sujung
damas savo jėgas su jaunų darbi
ninkų - kaimiečių inteligentija, 
įsigijusią patirties sunkiųjų darbų 
kalėjimuose, gali ir turi sukurti at 
mosferą, kurioje žmogui būtų len 

(Nukelta į 5 psl.i

IŠILGAI 
AFRIKOS

Kazys Almenas

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

17. APLANKYKITE SAULĖTĄJĄ ZAMBIJĄ

Tunduma —Mpika — Lusaka

1968. VII.l — VII.9

Šiandieninę Afriką galima apytikriai pada
linti {■< tris ruožus: į arabiškąją šiaurę, juo
dąjį vidurio ruožą ir baltuosius pietus. Atsiž
velgiant į gyventojų sudėtį, tai netikslus pa
dalinimas, nes Afrikos arabai nemaža dalim 
yra taipgi juodi, o vadinamuosiuose “bal
tuosiuose” pietuose — 75 proc., vietomis net 
iki 95 proc. gyventojų, irgi sudaro juodieji. 
Bet administracine, politine prasme šis pa
dalinimas pateisinamas. Bent šiom dienom 
dar pateisinamas. Jei keliolikos metų bėgyje 
vėl tektų keliauti per Afriką, manau, kad pa
dėtis būtų pasikeitusi.

Zambija yra neblogas tų pasikeitimų pa
vyzdys. Geografiniai ji giliai, daugiau kaip 
1500 km, įsibrauna į baltųjų valdomus Pie
tus. J rytus nuo jos yra portugalų Mozam- 
biųue į vakarus Angola, pietuose Rodezija ir 
Pietų Afrikos valdomos buvusios vokiečių Va
kartį Afrikos žemės. Geografine prasme Zam
bija yra lyg nedaloma dalis tų Pietų. Bet tik 
pasiekęs Zambiją, labai konkrečiai pamatai, 
jog šiandieninėje Afrikoje politinės realybės 

stovi kur kas aukščiau už geografijos ir ekono 
mijos diktuojamus dėsnius. Jei, kaip aš, pa
sieki Zambiją motociklu, tai ši pamoka tau 
pažodžiui yra vėl ir vėl sviedžiama veidan 
troškiu dulkių sūkuriu.

Kelias nuo Dar-Es-Salaam į Zambijos sos
tinę Lusaką yra išgarsėjęs Afrikoje “Praga
ro kelio” vardu. Pasakojo man apie jį dar 
Kenijoje, kai prasitariau, jog važiuoju į Pie
tus.

— Tu važiuosi šituo motocikliuku Praga
ro keliu? —toks abejojantis tonas lyg įžei
dė mano “Mažiuko” garbę.

— Mes pravažiavome Nubijos dykumą ir 
Sudaną, — atkirtau. — Kažkokie čia jūsų 
“Pragaro keliai” tai bus tik smulkmena.

Pasirodo, kad nevisai jau smulkmena. 
Pats kelias tai dar nebūtų toks baisus. Bet 
ar yra kur nors kitur pasaulyje panaši kom- 

kyti mechanizmai su keturiais ratais. Ir, Die-binacija išplūkto kelio, dulkių sūkurių, riau-

Vietinią gyventoją namukai pietinėje Zambij oje. Priekyje ant stulpą — svirnas, už jo — 
šeimos namas su veranda, dešinėje — viengun gio bakūžė.

mojančių sunkvežimių ir šimtais kilometrų 
tesitiesiančio tuščio krašto, tai rimtai abejo
ju. Gal vardas ir neblogai jam parinktas. 
Problema, mat, čia ta, jog šitas, visiškai sun
kiam judėjimui netinkantis kelias nuo 1964- 
tų metų, kai šiaurinė Rodezija tapo nepri
klausoma Zambija, virto beveik vieninteliu 
Zambijos ryšiu su pasauliu. Tradicinis upių 
ir geležinkelių susisiekimas tapo kaimyninių, 
baltųjų valdomų teritorijų užkirstas.

“Aplankyk saulėtąją Zambiją” — teko 
skaityti plakatuose. Saulės ten, be abejo, yra, 
bet bent aš, motociklu važiuodamas, pro dul-
kių sūkurius jos kaip ir nemačiau. Pro šalį 
beveik be paliovos dundėjo, viesulu riaumo
jo vienas už kitą didesni sunkvežimiai. Jų 
juodi vairuotojai, matyti, buvo nuomonės, jog 
jų valdomos mašinos yra žemai skrendantys 
sprausminiai bombonešiai, o ne žemei pritai-

Kaip kadaise kritusią vergą kaulai ženklino 
kelius nuo Dar-Es-Salaam į Afrikos vidų, taip 
dabar garsųjį “Pragaro kelią” ženklina išvir
tusių sunkvežimių laužai.

vulėliau, kaip jie vairuojami! Pagal paliktą 
Britų tradiciją, čia laikomasi kairės pusės. Bet 
britai jau išvykę ir dabartinės taisyklės, ma
tyt, reikalauja, kad vairuotojas nuolat slidi
nėtų iš vienos kelio pusės į kitą. Ir tai vos 
permatomame, troškiame dulkių sūkuryje! 
Pasekmės tokio vairavimo labai akivaizdžios: 
kas 10-15 kilometrų pakelės grioviuose gulė
jo išvirtę sunkvežimiai. Niekur nesu matęs 
tiek sudaužytų, sulamdytų, apverstų sunkve
žimių kaip “Pragaro kelyje”. O. šitai beveik 
simboliška. Kadaise iš Dar-Es-Salaam čia ėjo 
vergų pirklių keliai į Afrikos vidurį, o juos 
ženklino kritusių vergų baltuojantys kaulai. 
Vis dėlto Afrika modernėja. Dabar kelias nu
sėtas tik apverstų sunkvežimių griaučiais. 
Bent maitvanagiai -šia pažanga tai, be abejo, 
nusivylę. Vieną vakarą net penkis maitvana
gius mačiau betupinčius ant tokio apversto 
sunkvežimio. Ir visi jie atrodė lyg būtų labai 
melancholiškame ūpe.

Nedaug betrūko, kad ir aš prisidėčiau 
prie šio klaikaus vaizdo. Menu tai, nes per 
visą, keliolika tūkstančių kilometrų besitęsian 
čią kelionę tai buvo vienintelė, bent poten

cialiai pavojinga nelaimė. Kaip ir būna ne
laimėse, viskas įvyko per greit, kad tinkamai 
žinočiau, kas iš tiesų dėjosi. įvažiavau į gilų 
dulkių sluoksnį. Gal šaka ten buvo, gal ku
ris kitas galas?.. Kiekvienu atveju staiga nebe- 
sėdžiu “Mažiuko” balne, bet skrieju oru. Tie
siai per motociklo rankenas į priekį. Plasnot 
nesuskubau ir pabučiavau kelią. “Mažiukas”, 
kaip pridera mandagiam motociklui, neužlė
kė ant manęs, bet nusliuogė pro kairę į krū
mus. Nuostoliai tokie: man nubrozdinta al
kūnė ir apraižyta kairė ranka, “Mažiukui” 
palenktas priekinis ratas. Tad apsilopėme a- 
budu per sekančią valandą ir tęsėm kelionę.

Prie sunkvežimių dar tenka grįžti vien 
tik dėl to, kad jie buvo vienintelis įsidėmėti
nas dalykas per penkias dienas ir 1000 km 
besitęsusią mano kelionę “Pragaro keliu”. Nu 
bijos dykuma, be abejo, tuštesnė, bet kažkaip 
šis šiaurinės Zambijos ruožas man paliko ny
kesnį įspūdį. Tai žemais, sausais, smulkių la
pų medžiais apaugęs kraštas. Diena po die
nos vis tas pat vaizdas. Nei kalnų, nei atvi- 
resnio akiračio, nei, pagaliau, padoresnio miš
ko nėra. Sausi, neaukšti medžiai abipus iš
plūkto kelio, ir viskas. Žmonių beveik nėra. 
Berods, keturis varganus kaimus pravažiavau 
visame šiame ruože. Šiaip visur Afrikoje su
rasdavau bent kokią pašiūrę, kur būdavo ga
lima gauti ko nors šilto užvalgyti. Čia net 
arbatos puoduko pasigedau. Kaimuose jos ne
buvo. Ne tik arbatos, bet nei vaisių, nei duo
nos negavau. Prisipirkau vienoje indo krau
tuvėje konservų — sardinkų ir maždaug tuo 
ir temitau. Sardinkos — neblogos žuvelės, 
bet “Mažiukui" jų nepasiūlysi. O visame ta
me ruože tebuvo vos dvi vietos benzinui pri
sipilti. Laimei, pasitaikė lengva policijos ma
šina, ir iš policininkų iškaulijau du galio
nus benzino. Kadangi dviem galionais “Ma
žiukas” sukaria 300 km, tai šiaip taip nusi- 
kapsčiau ir iki antrosios oficialios bentSno 
prisipylimo stoties.

(Nukelta į 4 psl.j



IŠILGAI AFRIKOS
(Atkelta iš 3 pusi.)

Taigi, kaip matot, įvairumui man teliko 
tik sunkvežimiai, o kompanijai jų vairuoto
jai. Išlipę iš savo žemai skrendančio bom
bonešio kabinos, jie buvo visai malonūs vy
rai. Pavakariop ir rytais juos pakelėje sutik
davau. Saulei besileidžiant, čia nepasuksi į 
pakelės motelį. Užtai baltųjų šoferių “Pra
garo kelyje” kaip ir nėra. O juodieji motelių, 
atrodo, nė nepasigesdavo. Palikę jie savo sun
kvežimį tiesiai ant kelio, sukuria šalia laužą 
ir verdasi šioje Afrikos dalyje valgomą kuku
rūzų košę. Mano draugystę jie maloniai pri
imdavo, todėl ir teko valgyti mano nupirk
tas sardinkas su lipnia kukurūzų koše. Mie
ga jię irgi čia pat ant žemės šalia savo sunk- 
vežimių. Aš tai bent nakčiai norėdavau nuo 
to kelio pasitraukti kiek galima toliau, mat, 
dalis ambicingesnių vairuotojų važiuoja ir 
naktį, o aš tų sunkvežimių sukeltų dulkių 
per dieną jau pakankamai būdavau priskvė- 
pavęs.

Naktys irgi nieku nepasižymėjo, tik bū
davo šaltokos. Šiame Afrikos gale dabar vis 
dėlto žiema. Tiesa, viena naktis buvo ypatin
gesnė.

Pasitiesiau savo miegamą maišą tarp pir
mu įspūdžiu man visai niekuo ypatingu ne
išsiskiriančių krūmokšnių. Afrikoj temsta 
greit, tai užsižiebiau žvakę, nes, prieš užmig
damas, mėgstu dar paskaityti. Įsirausiau pa
tenkintas į miegamą maišą, pravėriau kny
gą, kai iš karto visai arti — “pokšt!”. Lyg 
šūvis iš mažo kalibro šautuvo. Net kulką nu
zvimbiant girdėjau. Pašokau. Užpūčiau žva
kę. Tada kitoje pusėje vėl. “pokšt!” Paskui 
pakaitomis tai kairėje, tai dešinėje, tai tiesiai 
priekyje pyškina, lyg į fronto linijas būčiau 
patekęs.

To “karo” kaltininkus netrukus nustačiau. 
Bet tenka pripažinti, jog pirmaisiais momen
tais mano savijauta nebuvo per geriausia. 
Pasirodo, tai “šaudo” mane priglaudusieji 
krūmai, arba, tiksliau tariant, jų sėklos. Tų 
krūmų sėklos yra kelių sprindžių ilgumo pa
plokščioje ankštyje. Ankštis yra kietos juodos 
medienos ir turi tą įdomią ypatybę, jog, tem
peratūrai besikeičiant (atseit vakare), viena 
jos pusė daugiau susitraukia už kitą. Ankštis 
sprogsta, ir sėklos, kartais net zvimbdamos 
(mano girdėtoji “kulka”), išlaiksto į šalis. 
Buvau skaitęs apie tuos krūmus, bet kad gar
sas būtų toks trenkiantis, tai nesitikėjau. Už
sižiebiau vėl žvakę, nes miegot kurį laiką ne
buvo į/nąnoma. Visur aplinkui, net virš ma
nęs, dar ilgokai pyškino. Pagaliau, kai jau 
atitinkamai atšalo ir krūmai ir aš, gavau 
progos ir pamiegoti.

Penkių dienų dulkių ir monotoniško krū- 
mingo gamtovaizdžio man visiškai pakako. 
Nekantriai skaičiavau likusias mylias iki Lu- 
sakos. Lusaka manęs tikrai neapvylė. Atrodo, 
lyg jau turėčiau būti pripratęs prie Afrikos 
kontrastų, bet netikėtam nustebimui vis dar 
vietos lieka. Štai 1000 km važiavau per tuš
čią, primityvų kraštą. Tik keletas varganų, 
šiaudinių bakūžių kaimelių visame tame 
ruože, ir dabar staiga modernus, plačių gat
vių, blizgančių vitrinų, verdančio judėjimo 
miestas! Net akys raibsta, apsižvalgius. Ban
kų fasadai masyvūs, benzino stočių chromas 
blizga, o kiek tų ponių ir ponų (ir juodų 
ir baltų) ir kokie jie visi gražūs! Staiga ne
jaukiai suvoki, kad esi dulkinas kaip malū
nininkas, kad esi nesiprausęs penkias dienas 
ir kad esi visiškai netinkanti kompanija nei 
baltam, nei juodam civilizuotam žmogui. 
Nors apsisuk ir mauk atgal į krūmus.

Stebėtina visgi ta Lusaka. Maniau jau, 
jog Nairobi yra tiksliausias pavyzdys europie
tiško Afrikos miesto. Reiškia, miesto, kuris y- 
ra Afrikoje, bet visomis savo detalėmis pri
mena Europą. Lusaka, tiesa, nors ir mažesnė, 
bet Nairobi tame Europos beždžioniavime 
pralenkia. Tiesiog su žiburiu čia nerasi nie
ko afrikietiško. Nors kai kuriose krautuvėse 
pardavinėjami afrikietiški suvenyrai, bet ir tie 
atrodo lyg būtų gaminti Hong Konge. Juo
dų čia, žinoma, yra, bet beveik nematyti in
dų, kurie Nairobiui ir priduoda tą šiek tiek 
skirtingą atmosferą. Lusakos juoduosius būtų 
galima visus perkelti į bet kurį Amerikos 
miestą, ir niekas jų pusėn galvos nepasuk
tų. Lusaka yra tipiškų “baltkalnierių” biz
nierių (su aktų pilnu portfeliu po pažasti
mi), aukštais kulniukais per šaligatvį kauk
šinčių sekretorių, melsvais kombinzonais ap
sirengusių benzino stočių aptarnautojų ir net 
gėlėtom liemenėm bešvytinčių, matyt apie hi
pius ir “gėlių jėgą” apsiskaičiusių paauglių 
miestas.

Žinoma, Lusaka savo modernumą ir žvil
gesį grindžia ne tais tuščiais, krūmais apaugu 
siais plotais, kuriuos pravažiavau, bet vario 
kasyklomis, kurios yra apie 200 km į šau- 
rės vakarus, Kongo pasienyje. Tai garsusis Af
rikos “Vario ruožas” (Copper Beit). Didžiu
ma mane be paliovos kankinusių sunkveži
mių kaip tik ir vežė, būtent, ten iškastą 
ir išlydytą varį. Nėra to gero, kad jis ne
turėtų ir savo blogųjų pusių. Zambijos atve
ju tas vario kasyklų teikiamas turtas sukuria 
milžiniškus kontrastus, atveria tiesiog prara-

batų krautuves visoje Afrikoje. Gal ir Afrikoje 
lietuviai, čekų industrialisto Bata vardu.

Vaizdas Lusakos centre. ‘‘Bata” kompanija turi 
yra tautų, kurios odinį apavą vadina, kaip ir

ją tarp turtingųjų ir didelės masės beturčių. 
O tai Zambijos jau ir taip jos baltųjų kai
mynų apsunkintam politiniam gyvenimui su
teikia įtampos ir netikrumo. Kažkurio arche
ologo civilizacijos raidos teorija tvirtina, jog 
civilizacijos lygis ir suvartojamo alkoholio 
kiekis kyla lygiagrečiai. Lusaka šiai teorijai 
galėtų tarnauti kaip visai geras pavyzdys. Kar 
čiamų čia visur pilna, ir joms klientų ne
trūksta. Šiaip Afrikoje daug girtų nematyda
vau; Lusakoje jų toli ieškoti nereikia. Ir, kaip 
netrukus patyriau, ne tik alkoholis čia varto
jamas.

Savotiška vis dėlto žmogaus psichologija. 
Štai maždaug savaitę praleidau kaip ir vienų 
vienas, miegodavau lauke tokiame krašte, ku
ris atrodė tiek pat beribis ir tuščias kaip vir
šuje plytintis dangus, ir per tą visą laiką ne
sijaučiau vienišas. Įvažiavau į miestą, vos 
nusiploviau į plaukus ir barzdą įsiėdusias dul
kes, ir iš karto pasidarė taip melancholiškai 
vieniša, kad net apsiverkti žmogus gali.

Ir nieko nėra vienišesnio, kaip vėlai va
kare apšviestos gatvės, su pro šalį skuban
čiais praeiviais, pravažiuojančių mašinų pa
dangų dūzgimu, su banalia muzika, sklin
dančia iš pravirų karčiamų durų. Gatvės šo
nuose apšviesti plakatai, reklamuojantys “Liū 
to” ir “Ilties” markės alų, mirkčiojantys kino 
vitrinos neonai, skelbiantys Italijoje susuktą 
kaubojišką filmą, prie gatvės kampo stovi
niuojantis ir nuobodžiaujantis policininkas. 
Gi čia visai kitas miestas, sakai sau. Miestas 
giliai Afrikos pietuose, netoli nuo Zambezi 
upės, kuri taip paslaptingai figūruodavo skai
tytuose pasakojimuose apie Livingstono kelio
nes. Bet ne, pažiūri į gatvės šviesų atšvais
tą, asfaltą ir žinai. Iš tiesų, tai tas pats 
miestas. Tas pats, šimtus kartų matytas mies
tas, kuris kartojasi be galo visuose kontinen
tuose. Dar prieš pradėdamas klajoti jo gat-

Nieko bendro su Adolfu neturi šis pastatas. 
Tai tik budistų šventykla Lusakoje.

vėmis, tiesiog žinai, ką matysi už kiekvieno 
pasisukimo. Žinai taip pat, jog, nors visai 
nesinori gerti, reikės užsukt į vieną iš tų pra
virų karčiamų durų vien dėl to, kad būtum 
apsuptas triukšmo ir žmonių artumo.

Matyt, užkrečiantis tas vienišumas, nes tą 
vakarą mane netrukus adoptavo nemažiau 
vienišas, smulkaus, aštrių bruožų veido So
malietis, vardu Afonko. Jis jau kelinti me
tai Lusakoje, bet (pabrėžė man pakartotinai) 
jis esąs tikras somalietis iš Somalijos.

— Čia uždirbt galima, — sakė jis man, 
— bet čia ne tas. Visai ne taip čia kaip 
Somalijoje.

— Somalijoje geriau?
— O taip! Somalijoj žmonės geresni. So

malijoje daug linksmiau.
— Tai kodėl negrįžti? — klausiau jo.
Jis tylėjo ilgoką laiką ir siurbčiojo alų.
— Nežinau, — ištarė jis pagaliau, — ne

žinau, kodėl negrįžtu.
Pirko jis alaus man, perkau ir aš jam. 

Visa virtine bėdų pasidalinom. Tada jis sa
kė, jog reikėtų užrūkyti.

— Tvarkoj, — sakiau, — turiu štai pyp
kę ir tabokos.

— Oi ne! — pamojo jis ranka. —Tabo
ka nesveika rūkyti. Ne.

Jis ištraukė didoką odinį maišą iš švar
ko kišenės.

— Čia, — sako man atkišęs. — Prisikimšk 
“žolės”. Čia pirmos rūšies “žolė”. Geriausia 
Lusakoje

Pauosčiaų. Hašišo teko truputį^ parūkyti 
Pietų Egipte, bet šis somalietis jo turėjo tie
siog milžiniškais kiekiais. Bent svaras haši
šo buvo tame maiše.

Prisikimšom pypkes. Aš tai pypkėje ga
liu ir patį gaumotą velnią rūkyti. Taktika

paprasta —netrauki į plaučius ir viskas. Ir 
dabar netraukiau. Somalietis tuo tarpu, ma
tyt, užtraukė kaip reikiant. Keistai visa tai 
pradėjo jį veikti. Jis atsistojo ir pats vienas 
ėmė šokti. Sukosi pamažu, vis į tą pačią pu
sę, trūkčiodamas pečiais, palinguodamas gal
vą ir niūniuodamas pusbalsiu, be abejo, so-

malietišką dainą. Po kiek laiko atsistojau ir 
bandžiau tyliai išeiti, bet jis pastebėjo.

— O neik dar!— sakė jis prišokęs prie 
manęs, — Mes eisim kartu namo. Mes turi
me dar išgerti... Turim nueiti pas mano mer
giną.

Buvo arti dvyliktos.
— Aš rytoj išvykstu, — sakiau. — Anks 

ti ryte. Reikia išsimiegot.
— Į Somaliją tau reikia vykti... O, aš tu

riu daug seserų Somalijoj. Tu galėsi išsirink
ti kokią nori.

— Tvarkoj, — sakiau, — važiuosiu į So
maliją ir užtai dabar reikia išsimiegoti.

Kitą dieną ir išvažiavau. Bet ne iš ryto, 
o apie antrą valandą. Ir ne į šiaurę, kur kokių 
3000 km nuotolyje guli Somalija, bet į pie
tus, kur plaukia Livingstono Zambezi upė.

Dar vieną, prieš išvykstant, Lusakoje pa
tirtą malonę vertėtų paminėti. Priešpiet nu
vežiau “Mažiuką” į garažą. Reikėjo tiksliai 
ištiesinti kiek įlenktą priekinį ratą, reikėjo 
pakeisti alyvą, patepti ir dar keletą mecha
niškų smulkmenų atlikti. Viskas buvo atlik
ta. Ir kai paklausiau, kiek reikia užmokėti, 
garažo savininkas man atsakė, jog nieko. Bu
vau jam minėjęs apie savo kelionę. Ir, jo žo
džiais tariant, tiems, kurie į Lusaką motocik
lu atvyksta iš Aleksandrijos, bent jo garaže, 
mokėti nereikia. (Bus daugiau)

JAU LAIKAS RŪPINTIS 
KETVIRTĄJA DAINŲ 

ŠVENTE

IR , sudaro vieną iš įdomiausių mūsų 
istorijos ir architektūros.. .pusla
piu”.

(Atkelta iš 1 pal.)
to ir pajuto ir su širdies skaus
mu apleido vargonus ir įsimaišė 
į minios giedojimą. Jeigu teisina
masi, kad jaunimui nauji pakei
timai patinka ir jie jaučiasi pa
maldose nieko nepraradę, tai ir 
čia labai paprasta, nes ką gi jau
nimas galėjo prarasti, jeigu prieš 
tai nieko ir neturėjo? Gi į cho
rus sunku jaunimą priprašyti, 
nes jis teisinasi laiko neturėjimu, 
o teisingiau jiems trūksta ten, 
kur tenka padirbėti. Suprantama, 
kad gatvės kultūra juos daugiau 
vilioja, nes ten ir repeticijų ne
reikia.

• Pirmoji muzikos mokykla 
Lietuvoje atsirado jau ąVL. am
žiaus pradžioje. Tai buvo 1513 m 
prie Vilniaus Šv. Jono bažnyčios 
įsteigta giedotojų mokykla, kurio
je tada mokėsi 6 dainininkai. Ne
mažiau yra senos ir orkestrinės 
tradicijos. Istorijos šaltiniuose yra 
žinių, kad jau 1393 m. karalius 
Jogaila pasiuntė į Vytauto kape
lą muzikantą - fleitininką Aulo- 
ną (Aulą). Iš šios žinios galime 
pasidaryti išvadą, kad Vytautas 
turėjo orkestrą.
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BANGA
TV, Radio, Stereo, Alr-Conditioners

Pardavimas ir taisymas
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421

P. Rudėnas K. Šimulis

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas 

5759 So. Western Avė.
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8-9533

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av, 
Chicago. UI. 60632. Tel. VA 7 5980

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybflB, 

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsi- 
inokčjinio sąly
gos.

BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5 7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Antra rimta priežastis yra tin
kamo repertuaro paruošimas ir 
laiku jo chorams pateikimas. To
dėl, jeigu vis dar miegosime ant 
IlI-čiosios Dainų šventės laurų ir 
pabusime tik 1970 metais, neži
nia, ar kas iš chorvedžių ir cho
ristų vėl imsis kartoti tas pačias 
klaidas? Juk turime ALRK Var
gonininkų ir muzikų sąjungą, ku 
ri ir yra vienintelis autoritetas 
muzikinėje srityje, o organizaci
jos tėra tik kompetentingos to
kių švenčių organizaciniam ir 
technikiniam darbui. Labai būtų 
pravartu, kad Padėkos savaitga
lyje jau būtų sušauktas muzikų 
ir organizacijų pasitarimas gry
nai artėjančios dainų šventės rei
kalu Chicagoje ar kur kitur. Te
gul būna proga išsiaiškinti vi
siems, kas darytina ir kuriuo ke
liu eitina, kad IV-toji Dainų 
šventė neatrodytų mūsų tautinės 
kultūros nuosmukiu.

Baigiant noriu pastebėti, kad 
buvo eilė ir kitų klaidų, kurių 
net nepatogu spaudoje minėti, 
nes vardan ramybės ir ateities di
delių uždavinių tenka šį kartą 
nutylėti.

KRONIKA
• Architektūros mokslų kan

didatas docentas J. Baršauskas 
rūgs. 19 d. Tiesoj pateikė nuo
taikingą, su meile Lietuvos ir Vil
niaus praeičiai parašytą apžval
gą, pavadintą “Mūsų kultūros 
lobiai. — Barboros Radvilaitės 
rūmų pėdsakais”.

Papasakojęs Radvilaitės tragiš
ką gyvenimo istoriją, J. Baršaus
kas dėsto duomenis apie pėdsa
kus rūmų, kuriuos ryšium su ta 
tragedija Vilniuje pastatydinęs ka 
ralius Zigmantas Augustas. Iš tų 
rūmų maža kas belikęs, bet sus
iejęs asmeninę dramą su archeo
loginėmis liekanomis, autorius 
gana sėkmingai ar bent įtikinan
čiai sužadina dėmesį savo siūly
mui — “iš pagrindų ištirti ansam 
blį, atlikti archeologinius tyrinė
jimus. Jie įdomūs tuo, kad tai yra 
vienas iš centrinės Vilniaus da
lies renesansinio užstatymo frag
mentų, pasilikęs už Vilniaus mie, 
sto apsauginių gynybinių sienų, I

• Pirmoji lietuvė moteris me
dicinos gydytoja bus, greičiausia, 
buvusi Barbora Burbaitė - Eidu- 
kevičienė. 1892 m. Berno (Šveica 
rijoje) universitete ji įsigijo oku
listo, ginekologo ir vidaus ligų spe 
cialybę.

---------------- . ------------

Kam reikia sudaužytą auto ištiesinti ar nuda
žyti — kreipkitės į H A L L. lis greit ir gerai pa- ( 
daro. Įsitikinkite.

Kam reikia pataisyti automatine transmisiją, 
kalbėkite su ALGIMANTU STANEVIČIUM.

Mūsą garažas praturtėjo prityrusiais mechanikais, todėl ir 
dr ame pasiskelbti. Reikalui esant duodame kitą mašiną.

PAŽANGA, 2637 W. 47th St., Tel. LA 3-9663
- - - — .y '

MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

OF YOUR 
INVESTMEhIT

Kurkite geresnę ateitį
Įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENROVES Taupytoją Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytoją Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4%%* Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.

ŠTAI MENESINE TAUPYMO LENTELE:

■ MĖNESINĖS 
j SANTAUPOS 
į ~ rVrū~~YRSJ6 YRSJ 8 YRS. ! 10YRS.I 12 YRS, 14 YRS. 16 YR, 18 YRS 20 YRS,

$10.00 $252.131 $524.08 $833.301 $1,167.461$1,534.511 $1,937.70 $2.380J57 [ $2,867.04 $3.401:40 $3.988.36 
20.00 504idTi,058.16|l,666.59| 2,334.91 Į 3,069.021 3,875.39 4,761.14 1 5,734.08 6.802.80 7.976.72

34,013 99 39,883.59

30.9()’| 756.39'1,587.2512,499.89 3,502.371 4,603.531 5,813.09| 7,141.71 8,601.12 10,204.20 11,965.08
40 0011.008.53Į2,116.3313,333.18 4,669.821 6,138.041 7,750.78 ! 9,522.28'11.468.16 13.605.60 15,953.43
50.00'1,260.6612,6*15.4114,166.48 5,837.281 7,672.551 9,688.48(11,902.85 f 14,335.21117,007.00'19,941.79
60.0011,512.79' 3,174.4914,999.78 7,004.731 9,207.06'11,626.17114,283.42 17,202.25 2,0,408.40 23,930.15
70.00:1,764.92 [3,703.5815,833.07 8,172.19!10,741.57|13,563.87|16,663.99 [20,069.29(23,809.80 27.918.51
80.0012,017.05 [ 4,232.6616,666.37 9,339.65 12,276.08 15,501.56 19.044 56 22.936.33 27.211.19 31.906.87
90.00 [ 2,269.1814,761.74 (7.499.66 10,507.10 13.810.59117,439.26'21.425.13 25.803 37 30,612.59 35.895.23

JOHN PAKEL, President

4 Ant visų knygelių 
sąskaitų

sąskaitos 
išduodami tūks-

Mažiausiai turi 
Pelnas mokamas

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00

1 0/4 /q Certifikatų

A Certifikatai
* tantinėmis.

būti $8000.
kas šeši mėnesiai.

*

★
★

★
★

★

ŠTAI NARIAMS
Vacation Club
College Bonus Savings
Home Mortgage Loans
Home Improvement Loans 
Christmas Club
Insured Family Savings

TEIKIAM.AS MUSŲ
★

★

★

PILNAS
Notary Public Service 
Free conununity rooms for 
your organiz'n meetings 
Cash checks and pay all 
family hills witb our spee’l 
money order checks. No

PATARNAVIMAS:
service charge to members 
Sėli & redeesn U.S. Bonds 
Two large free park'g lots 
Save-by-Mail Kits 
Travelers Checks
Safe Deposit Boxes

★
★

★ 
★ 
★

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVĖ.

H O C
. 12:00 P.M.-8:00 P.M.

9:00 A.M. -4:00 P.M.
..... Uždaryta visa d.

TEL. GR 6-7575
R

Pirmad. 
Antrad. 
Trečiad.

S : 
Ketvirtad. 
Penktad. . 
šeštad. ...



Nuslėptasis Maksim Gorkis
(Atkelta iš S psl.)

gviau alsuoti. Reikia tikėti į žmo
gų. Jis yra ne tik visų kvailybių 
ir šių dienų teroro autorius, bet 
ir kūrėjas viso, kas yra gražiausio 
ant žemės: mokslo ir meno ste
buklų, garbės ir drąsos heroizmo,; 
sapnų grožybės. Žmogus tvirtai 
tiki į gėrio ir laimės pergalę” (N. 
Žizn, 1918. IV. 4.).

Moku nekęsti, bet moku būti ir 
teisingas

Tikėdamas į galutinės revoliu
cijos pergalę, “Nepatogių min
čių” autorius kartais pagiria ir 
bolševikus, nepaisant to, prie ko 

v veda jų politinė veikla. Viename 
į šio ciklo straipsnyje rašo: “Bolše

vikai psichologiškai jau daug pasi 
tarnavo rusų tautai, išjudindami 
mases iš mirties taško, sukeldami 
masėse aktyvią pažiūrą į realy
bę, be ko mūsų šalis būtų žuvus” 
(N. Žizn, 1918 V. 26 ). Kelda
mas klausimą,ar jis ginąs bolševi
kus, Gorkis atsako: “Neginu. Kiek 
ir ką matau, kovoju prieš juos, ta- , 
čiau ginu tuos, kurių įsitikinimų 

• nuoširdumą pažįstu, kiek jie no
ri liaudžiai gero. Žinau, kad jie 
atlieka patį žiauriausią bandymą 
su gyvu Rusijos kūnu. Moku ne
kęsti, bet moku būti ir teisingu”.

Toliau Gorkis sako, kad bolše
vikų veiksmai “verti pačios aš
triausios kritikos,’net ir karčios! 
pajuokos”, nes jie “padarė dau-| 
gybę baisių ir grubių klaidų”.

Gorkio bolševikų vadų pagy
rimą tuoj nusigriebė “Petrogra- 
dikaja Pravda”. Pacitavus ke- i 
lis anksčiau paduotus pagyrimo I 
sakinius, toji “Pravda” klausia 
Gorkio, ar jis neprileidžiąs, jog i 
daugelis jo anksčiau pareikštų 
minčių iš tikrųjų esančios “nepa
togios”. Tačiau Gorkio atsaky
mas negalėjo patenkinti “Petro- 
gradskaja Pravda” smalsumo. 
Gorkis tuoj atsakė: “Visai ne. To1 
neprileidžiu Visa, ką pasakiau a- 
pie laukini bolševikų žiaurumą 
ir brutalumą iki sadizmo, visi ma

pač “Pravda”, nuolat polemiza
vo su Gorkiu Nuosaikesniuose 
straipsniuose buvo reiškiama vil
tis, kad “paklydusi avelė” rasian- 
ti teisingą kelią. Bet aštresniuose 
straipsniuose Gorkis buvo kalti
namas perėjęs į revoliucijos prie 
šų pusę. Gorkis dažnai atsikirsda
vo, iš naujo pabrėždamas savo 
pažiūras.

Paskutinis Gorkio susikirtimas 
su bolševikine spauda įgavo dra
matišką toną. Kartą “Pravda” pa 

i reiškė, kad Gorkio laikraštis (No
vaja Žizn.) esąs finansuojamas 
bankininko E. K. Grubbe, o Gor 
kis už pinigus ginąs imperalistų, 
pramonininkų ir stambių žemval 
džių interesus. Gorkis atmetė kal
tinimą, kaip begėdišką ir vulga
rų šmeižtą, ir iš savo pusės primi-Į 
nė, kad kitados “Iskra” buvo lei- Į 
džiama S. Morozovo pinigais, o 
geras desėtkas buržujų finansavo

no teigimai, kad paniekinama kul 
1 tūra, nepažįstama liaudies rusų 
psichologijos, kad atliekama ant 
tautos kūno atstumiantis eksperi
mentas ir sunaikinama darbinin
kų klasė - visa tai ir dar daug ki
tų dalykų, kuriuos rašiau apie 
bolševizmą, lieka pilnoje galio
je” (N.Žizn, 1918 V.30).

Susikirtimai su bolševikų spauda
Kaip į visa tai reagavo bolševi

kų spaudą? Leninas “Novaja 
Žizn” laikė menševikų laikraš- 

' čiu ir jo bendradarbius, neminė 
damas Gorkio vardo - išvadino 
“gražia marksistų rase”, “vadina 
maišiais .... internacionalistais”, 
“buržujų lekajais”. O “Pravda” 
yiename Gorkio straipsnyje po 
daugelio metų, tvirtino, kad 1918 
m. Leninas Gorkį laikęs saviškiu, 
kuris būtinai grįšiąs į bolševikų ei 
les. O Zinovjevas anuomet pareiš 
kęs, kad Gorkis “kaso buržujų 

I padus” ir iššaukė rašytoją į žodinę 
dvikovą. Gorkis nepriėmė iškvie
timo į žodinę dvikovą, pareikšda
mas, kad jis jaučiąs antipatijos ei
ti į viešus ginčus su “profesiona- 
laisdemagogais” (N. Žizn. 1918.
IV. 9). Bolševikų laikraščiai, y- kovoti sų Gorkiu. Liko tik išban-

dyti smurto metodas: 1918 m. i tojas buvo prisitaikęs prie bolše-1 cialistų revoliucija kaimiečių ir' 
I vasario mėn. laikraštis dėl Sucha vizmo. O iš Gorkio atsakymo į žemdirbių krašte. Gorkio klaida 
novo straipsnio “Kapituliacija” “Petrogradskaja Pravda” iššūkį, buvusi ta, kad jis norėjęs susilp- [ 
(buvo rašoma apie Lietuvos Bras 
tos taiką) buvo uždarytas, bet po 
8 dienų vėl leistas. 1918 m. bir-l 
želio mėn. “Novaja Žizn” vėl ke-| 
lioms dienoms buvo uždarytas, 
o birželio 16 dd. visai uždraustas 
paties Lenino įsakymu. “Novaja 
Žizn” daugiau niekad nepasiro
dė.

duodama tik to straipsnio vardas, ninti ryšį su darbo liaudies pažan j 
ir daugiau nieko. Kai kada pats giaisiais sluogsniais. 
Gorkio straipsnių pavadinimas 
yra pakeistas Pvz. jo straipsnis 
“Darbininkai, dėmesio”, kuria
me aiškiai puolami bolševikai, 
pavadintas “Apie Spalio revoliuci 
ją”...

Falsifikuoti raštų tomai

Kaip dabar Sovietų Sąjungoje 
žiūrima į tas Gorkio “Nepatogias 
mintis”? Ogi jos niekur nemini
mos, ingoruojamos. Jei kada ir 
prisimenama, tai duodamas iš
kreiptas vaizdas. Pilname Gor
kio raštų leidime (30 tomų), pasi 
rodžiusiame 1949 - 1955 m. nė
ra nė eilutės iš to, ką Gorkis rašė 
“Novaja Žizn” skiltyse. Bio-bi- 
bliografiniuose leidiniuose, kaip 
pvz. “A.M. Gorkio gyvenimo ir

Gorkio publicistika
Kaip gudriai komunistai nori 

paslėpti Gorkio publicistiką, ma
tyti iš 1958 m. Mokslų akademi
jos išleistos antologijos “Leninas 
ir Gorkis”, kur paduodama tik 
Lenino ir Gorkio nuomonės apie 
vienas antrą. Leidėjai rūpestin
gai išrankiojo iš Gorkio raštų tik 
tai, ką rado pozityvaus apie Lėni 
ną, nė žodeliu neužsimindami 
tai ką Gorkis rašė “Novaja Žizn” , 
skiltyse apie revoliucijos “vadą”. I

Stambiame A. Ovčarenko vei-
veiklos analai”, išspausdinti So- kale “Gorkis publicistas” (1965) 
vietų Sąjungos mokslų akademi- skaitytojai tik paviršutiniškai pa-

Ovčaren- į 
ko stengiasi nutylėti nepalankius' 
Gorkio straipsnius, arba išrenka 
iš jų tik tai, kas bolševikams pato
gu. Kai primena prie Gorkio pasi
sakymų apie Leniną, Ovčarenko 
aiškiai prasilenkia su tiesa. Jis ra
šo, kad didžiausiame Gorkio ir Le j 
nino nesutarimo periode, vis tik 
Gorkis “pripažinęs Lenino genijų 
ir didelius revoliucijos nuopelnus 
pasauliniame socializmo judėji
me”. Tam įrodyti Ovčarenko ci
tuoja Gorkio straipsnį “Darbinin 
kai, dėmesio” ir iš jo ima tik tas 
vietas, kur Gorkis palankiai pasi
sako apie Leniną, o nutyli, kur 
Gorkis kalba apie Lenino nemo
ralumą, ponišką pasipūtimą, žiau 
rūmą ir gyvenimo nepažinimą. |

MOV I NG
J NAUJOKAITIS

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas

(VA 5-9209 Chicago, Illinois

VISKASNAMŲ
PAGERINIMUI

Pakeistos mintys

Nėra paslaptis, kad nuo 1920 
m. Gorkio nuomonė apie Leniną

o----------- ----------- ----------------- J • ----------------------- ~ VILIU LAI J C4 INU I i 11 - UK įjd V 11 3 U L111 1 pet- . .... /'-’]• J L.

socialdemokratų partiją, ką gerai jos 1958 - 1960m., arba Balucha- ‘ imformuojami apie Gorkio kai eme keistis. Gorkis dabar giria 
žinąs Leninas ir senieji komunis- ty veikale “Literatūrinis M. Gor- ■ kuriuos antibolševikinius straips I pn,na kam dideli nnlmka nn-.

j kio palikimas” (1936). nebebuvo nius. Visas to reikalo klausimas 
galima nutylėti “Novaja Žizn” į yra labai tendencingai pastaty- į 

| tilpusių Gorkio straipsnių. Ta- tas. Bandoma įrodyti, kad bolše- 
čiau “Analai” paduoda tik jų an- vikų politika nuo pat pradžios y- 
traštes ir kartais iš teisto išimtus ra be priekaištų, o Gorkis teore-

i sakinius, iš kurių atrodo, kad rary tiškai klydęs, nes jis netikėjęs į so

tai.

Bolševikai likvidavo Gorkio 
laikraštį

Bolševikai nepajėgė žodžiais

Leniną kaip didelį politiką, pri-, 
lygindamas jį prie Petro Didžio-I 

i Nukrila i b psl. i

'v- -•

Geriaus a dovana j 
slysti į J 

LIETUVĄ S 
Vertingiaus'a dovane J 

DOVA?<Ų < 

PAŽYMEJIMAr 1 
(U. S. Dolliir Certificates) J 
PILNAI GARANTUOTA J

Greitesnis Pristatymas '

Tik dovanų |M*ž.viiifJinu<l
yra vertingiausia dovana Ir £ 
daug geriau negu siuntiniai. w 
Jūsų giminūs tai patvirtins. £ 
Tad. kai kita kartą planuo- K 
slte siųsti siuntini, jo vteto- S 
je siųskite DOVANU PAŽY- K 
MSJIMĄ, pamatyslle kaip U 
laimingi ir patenkinti bus K 
jūsų giminūs
TIK DOVANI! PAŽYMfiJI- C 
M Al duoda galimybę Jūm) U 
glmlnfmB pirkti Vneshpo- ■ 
syltorg si*eciaHose dolerių , 
krautuvėse geriausios koky- K 
būs amerlkon®kų, vakarų įi 
europietiRkų ir vietinių pro- ■ 
kių. Jūsų giminūH tai patvir- M 
tins. £

TIK DOVANU PA2YMB.il- A 
MA! duoda galimybę iūsų ■ 
gimlnūms pfrktl LABAI ■ 
SPECIALIAI NUMAŽINTO- g 
MIS KAINOMIS. Jūsų gi- J 
minės tol patvirtins. f

RUBLIAI I USSR
Jei norite kad jūsų giminūs ■ 
gautų grynais rubliais, mes JK 
galime tai sutvarkyti per ■ 
Bank for Foroign Trade, 
Mosoow. Jūsų giminėms pi- 
nigal bus pilnai išmokėti be M 
jokių nuskaitymų. Pristato- £ 
ma per IO-I4 dienų. Tarifus w 
yra 9 naujieji "sunkūs” rub- £ 
llal už 410.00. ■
Persiuntimas kainuoja £
$2.75 siunčiant Bumas iki W 

ii* 10% už sumas vlrA $30,00
Visi persiuntimai yru pil- ’jl 

nai garantuoti ir apdrausti. V

Užsisakykite dabar. Užsisa- ■ 
kykite tik per f

INTERTRADE ]

EXPRESS 1 
CORP. < 

125 E. 23rd Street ff 
New York. N. Y. 10010 J

Prarykite neapmokamo £ 
katalogo BL

J gal Loti Amerlcan Express v 
Company ir Podarogifts. Ine. 
atstovai. 0

JOKIO PAPILDOMO MOKĖS- J 
CIO nei siuntėjui nei gavėjui. C

V

AB regular passbook acoounts 
earn 4%% per annum ... the 
highest return in the statė of llli- 
nois on thls type of savings plan. 
There is no minimum or special 
requirement in this type of savings 
account. Transactions may be 
made at any time, with dividends 
being paid quarterly. Money saved 
by the 10th of any month earns 
from the 1st of that month.

AUTO TAISYMAS-
B O D Y W O R K

E & R
SERVICE CENTER

6434-38 S. Kedzie Avė.
Phone — 925 8313

KLMER AND BOB WANGEROW 
Duodame S-H Green Stitmps.

PARDUODAMI
Is MODELINIU NAMU BALDA* 
W% iki 50% nuolaida. Galimi* pirki 
i.iimiiN h įmokėtinai.

TiinusT KLKMTUKE CU
> (.0 UvHtern. Tel GK 6-442

I

t 
I

I

LANGAI 
DURYS 
STOGELIAI
TVOROS —
ĮVAIRIŲ METALŲ RŪŠIŲ

IR KAINŲ

KOSTAS BUTKUS

Telef. PR 8-2781

Kas tik turi ger<j skonį,

viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK„ 6211 S. Westem. PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom 
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.

Sv
I

SKIP'S Self Serviee
1

6 MONTH 
SAVINGS CERTIFICATE

% Standard Federal pays 5y« % per 
annum on savings certificates of 
$10,000.00 or more ($1,000.00 
multiples thereafter). Earnings are 
paid quarterly at our regular pay- 
ment dates of March 31. June 30, 
September 30, and December 31.

»

LIOUOR STORE
5515 S. D AMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

OOTOBER - SPALIO MftN. 10, 11 ir 12 D. D.

FELIPE II Imported Spanish 
BRANDY 80 Proof Fifth $5.98

SMUiD
HMML

r.
There are two basic savings plans being offered by Standard 
Federal. Each will have certain advantages to you, depending 
upon your savings objectives and the amount of money in- 
volved. VVhatever plan you choose, you will enjoy the many 
advantages and conveniences.vvhich come to those who save 
locally. Standard Federal vvelcomes your savings account, 
large or small. If you have questions regarding rates or any 
specific savings plan, we’ll be glad to help you choose the 
savings program that’s right for you.

STANDARD
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION. 4192 Archer Avenue, Chicago. lllinoU 60432 Phone: VI 7*1140

I

KINE Imported FIVE STAR 
COGNAC Fifth $5.98

MONNET V.V.L. IMPORTED
COGNAC

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P.

««h $4.29

Fifth $4.98
STOCK IMPORTED Dry or Sweet

VERMOUTH 30 oz. Bottle $1.69

CHATEAU GAY New York Statė Cold Duok
(Champagne and Sparkling Burgundy) Fifth $1.98

BOL’S APRICOT LIQUEUR
(In the dancing baile r ma bottle) $8-95

CHERRY KIRNOVA Imported
DANISH WINE Fifth $-į,89

PEAR - KRISKOVAC Imported 
YUGOSLAVIAN IJQUEUR Fifth $4.19

HEINEKEN IMPORTED HOLLAND BEER
Case of 24—12 oz. Throw Away Botties $7.95



NUSLĖPTAS MAKSIM GORKIS
(Atkelta is 5 os!.' 

jo ir Levo Tolstojaus. Bet lygiai 
tiesa, kad Gorkio ir šio laiko raš
tuose dar yra daug “erezijų” apie 
Lenino revoliuciją ir rusų tautos 
vertinimą. Visa tai dabar Sov. Są
jungoje nedrįstama spausdinti ar 
ba visiškai, arba tik parinkus ati
tinkamus raštų fragmentus, ar 
nėt blogiau — j Gorkio tekstą į- 
sprąudžiant tai, ko jis neparašė.

1920 m. gale Gorkis pradėjo pa 
sisąkyti, kad jis klydęs, manyda- 
map jog bolševikai ir Leninas pri- 
vesiąĮ darbininkų klasę ir inteli
gentiją prie chaoso ir anarhijos. 
esančios giliai apėmusios darbi
ninkų įnases. Savo 1930 m. darbe 
“V. I. ienin” Gorkis prisipažįsta, 
kad ptieš 13 metų jis pervertinęs 
inteligentijos rolę. Dabar savo 
nuomonę pakeitęs dėl to, kad da
lis Sov sąjungos specialistų sabo
tavę socialistinės statybos vyks-! 
mą. Žinoma, šios “pakeistos” Gor j 
kio ihintys mielai yra cituojamos I 
soviėtiniuose leidiniuose apie 
Gorkj.

Kam Gorkis atstovavo
Nenuostabu tad, kad pirm 

Stalino diktatūros įsigalėjimo, 
daugelis komunistų vadų Gorkio 
nelaikė nei ideologu, nei pro
letariniu rašytoju. Žymus ko
munistų ideologas Teodovič tvir
tina, kad nei Leninas, nei Ple- 
raštai atvaizduotų proletarinę j- 
chanovas nemanė, kad Gorkio 
deologiją meno srityje. Tokios pat 
nuomonės yra žymieji sovietų lite 
ratūros kritikai. Pagal juos Gorkis 
atstovavęs prekybininkų, amati
ninkų ir smulkių buržujų, ir dar
bo inteligentijos ideologijai.

Sov. Sąjungos proletarinių ra
šytojų Sąjunga (RAPP) oficialiai 
nustatanti partijos liniją literatū
roje, ilgai nesutiko pripažinti 
Gorkio proletariniu rašytoju. Jie 
liko tos pat nuomonės net ir po 
to, kai 1928 m., Gorkio 60 metų 
amžiaus proga, sovietinė spaudai 
smilkė rašytojui kiek tik pajėgda-, 
ma. RAPP pirmininkas L. Aver-1 
bach 1928 m. kovo mėn. “Prav- 
doje” įspėjo nepamiršti “didelių! 
Gorkio publicistinių klaidų” iri 
kalbėjo apie daromus šlykščius 
smilkinimus, saldaus vandenė-| 
lio pagyrimus ir nenuoširdžius 
liaupsiųimus jo jubiliejaus proga. 
Po metų (1929) kitas RAPP kri 
tikas Michailovas Gorkio idėjas 
pavadino “smulkios buržuazijos . 
ideologija”.

Užtarė tremiamus rašytojus

Kai Gorkis užtarė kaikuriuos 
rašytojus, patekusius į nemalonę 
ir ištremtus į Sibirą, Sibiro prole
tarų rašytojų sąjunga išvadino 
Gorkį “gudriai užsimaskavusiu 
priešu”, kuris ginąs “sovietinius 
niekšus” ir ne tik literatūros ba
re. Tik įsikišus kompartijos cen
tro komitetui, nuo 1930 m. sovie
tinė spauda nutilo ir jau daugiau 
irepa įrodo Gorkiui nepalankių 
straipsnių, o! jei kas tokius parašė, 
tūrėjo prisipažinti klydęs.

WAGNER & SONS
Typeu riters — Adding Machines — 

Checkwriters.
Nuorn-oJa — Parduoda — Taiso 

N A (JOS NAUDOTOS
virfc 50 rn. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111
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SIUVIMO Mašinos
* 
♦ 
*
♦ 
«

EINA 
BERN INA 
NECCHI 
VHLING
PFAFF 
SINGER

vokiškos, itališkos,ŠVeicariškua. 

japoniškos ir kitų firmų.

*

Taisome, parduodame ir nuomoja
me priienamomia kainomis ir sąly- 
gomis Darbas greitas ir sąžinin
gas Turime dalis, pritaikome pa
gal skoni kabinėtus Aptarnauja
me Chicagoje ir priemiesčiuose.

B. & B. DISTRIBUTING CO.
4081 So. Archer Avenue 

(Archer ir California) 
Chicago, IU 60632, Tel. 927-4702 

Ved Arvydas M. Dikinis

lilllllriiliililllllllllllllllllilllllllllllllllllll
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Komunistų partijos vadovybė 
norėjo, kad Gorkis būtų gerbia
mas kaip romantikas, svajotojas, 
idealistas, kuris “įsivaizduoja so
vietinį žmogų didžiu kovotoju, di 
dėsnių už visokius praeities Don1 
Kichotus ir Faustus” (God šest- 

načaty 1933, nr.I).Gorkis imta 
garbinti kaip egzaltuotas ateities j 
kūrėjas, raginąs meną pakilti 
aukščiau realybės, irx4mogų pa
kelti aukščiau jos. Šis Gorkio ide
alizavimas tapo nepajudinama 
socialistinio realizmo dogma. Ta
čiau blaivus realistas Gorkis ne
galėjo nematyti, kokia yra liau
dies padėtis Rusijoje. Pvz I934m. 
jis smarkiai pasisakė dėl nepap
rastai žemų mokytojams atlygini
mų, kas verčia juos ieškoti paša
linių pajamų. Noras padėti skriau 
džiautiems mokytojams iššaukė 
polemiką su švietimo komisaru 
Bubnovu ir su pačiu Stalinu.

Raudonosios policijos kontrolėje

Ir taip, Gorkis pirmiau kriti
kuotas, paskiau liaupsintas, ir 
vėl darėsi pavojingas rėžimui. 
Kai jam buvo suvaržyta asmens 
laisvė (draudimas apleisti gyvena 
mąją vietą). Štai kaip jis reaga
vo:

“Esu baisiai pavargęs... Kiek 
kartų norėjau praleisti valandą 
kitą kaime, ar net ten, kaip senais 

ILLINOIS GYVENTOJAI PASIILGĘ ENERGINGOS IR SĄŽININGOS ADMINISTRACIJOS!
ŠIE VYRAI JUMS J A UŽTIKRINS!

R. B. OGI L VIE governorV V A n AM k" T T C trustee, Metropolitan sanitary district 
v • V • ZA L/ / k LVl IX LJ O OF GREATER CHICAGO

A. VALUKAS JUDGE, CIRCUIT COURT DISTRICT
BŪKIME VIENINGI ★ BALSUOKIME Už RESPUBLIKONUS BALSUOKIME Už LIETUVIUS.
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with love

Liepos mėnesy, mūsų taupytojams, ir naujiems 
taupytojams davėme puošnų 2*/i kvortos “Con- 
noisseur” kepk ir paduok Federal Glasstvare 
indą.

Dabar su pasididžiavimu pranešame, kad nuo 
1 iki 15 d. spalio duosime suderintą penkių dalių 
komplektą vadinamą “Biossom Tinie”. šį gražų 
kombinuotą komplektą galima naudoti maišy
mui, kepimui, padavimui ir pasidėjimui. Dydžiai 
yra 3 kvortos, 2 kvortos, IV2 pintos, l‘/i pintos 
ir 1 pintos.

Ši dovana Jūsų nemokamai už atidarymą nau
jos sąskaitos su $500.00 ar daugiau, arba pri 
dedant tokią sumą jūsų dabartinėn sąskaitom

Mes siūlome įvairių taupymo planų, įskaitant 
mūsų 5*4% “Single l’ayment Certificate” (mi- 
nimum $7,500.00), patarnavimui visiems jūsų 
taupymo reikalavimams.

Apgailestaujame, kad galime duoti tik vieną do
vaną šeimai ir jos nesiunčiame paštu.

aintIII.1lOIly 1447 South 49th Court • Cicero, Illinois 60650 Phone 656-6330 įavings
MEMBER FEDERAL SAVINGS AND LOAN INSURANCE CORP., VvAsHINGTON, D.C.

Joseph F. Gribauskas, Exoc. Sec'y

laikais, apsigyventi... Nepavyko. 
Mane uždarė tartum į užtvarą ir 
nė žingsnio už jos!

Staiga išgirdau:
“Mane apsupo, apgulė... nei 

pirmyn, nei atgal. Tai baisu!"

Nužudė Gorkio dvasią

Man atrodo, kad aš nesupra
tau Gorkio žodžių. Neįprastas bu 
vo jo balsas, neįprasta jo žodžių 
reikšmė. Taip pat ir akys buvo ki 
tokios, ne tos, kurias aš taip gerai 
pažinau. Dabar jose atsispindė
jo nusivylimas ir kartumas. O au 
syse vis aidėjo jo žodžiai: “Tai 
baisu"!

Taip rašė vienas iš artimiausių 
Gorkio bendradarbių knygoje 
“Dešimts metų su M. Gorkiui” 
Reikia stebėtis, kad toks dalykas 
galėjo viešai pasirodyti. Bet netru 
kus (metais prieš Gorkio mirtį) 
tasai Gorkio prietelis buvo išsiųs
tas dvidešimčiai metų į Sibiro 
koncentracijos stovyklas sunkie
siems darbams — Stalino teroras 
ėmė veikti visu tempu. Jo būtų ne 
išvengęs nė Gorkis, bet jis susku
bo numirti, ar buvo numarintas.

Kaip ten bebūtų su plačiai pas
klidusia žinia, kad Gorkio mir
tis buvo nuspręsta “iš aukšto”, 
sovietinis rėžimas nužudė jo dva
sią. Ko kito nebuvo galima laukti 
iš rėžimo, kuris jau 50 metų siste
mingai naudoja terorą, demago
giją, melą, smurtą,’šmeižtą, už
gniaužia žodžio, minties, įsitiki
nimų, rinkimų, viešų demonstra-

cifų laisvę fr panaudoja daugeli.
kitų priemonių, prieš kurias “Ne į UEKUnflVIMAS 
patogių minčių” autorius protes- 18 VIDAUS IR Iš LAUKO 
tavo nuo pat sovietinio rėžimo | „jlluiai „ ,pmuStl lllll(la, val(>ini 
pradžios.

l RUDIS lei. CLHtside 4 1050 
Dr. J. Sav.____ ___ _________________________________

KALĖDINĖS DOVANOS
pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius 
LIETUVOJE,

jei siųsite jas per 
CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine.

220 South Statė St., Tel. VVA 2-9354 
arba

2618 VVest 63rd St., Tel. VVA 5-2466
Mūsų turimas ypatingai gausus pasirinkimas įvairiausių pi ekiu 
ir mūsų patarimai palengvins tikrai vertingų siuntinių sudarymą.

Per mus galite užsakyti visus 
anksčiau skelbtus sovietų mais
to produktus bei pramonės ga
minius, išskyrus automobilius ir 
šaldytuvus.

Reikalaukite naujus katalogus bei muitų sąrašus. 
Garantuotą siuntinių pristatymą atliekame jau virš 21 metus.

O jeigu norite aplankyti Lietuvoje savo giminaičius, tai mūsų 
skyrius, —

— GORDON TRAVEL SERVICE, INC., — 
sutvarkys Jums keliones reikalus be jokių rūpesčių.

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

Mes mielai priimame ir 
išsiunčiame siuntinius, 
sudarytus iš siuntėjų nuosavų 
daiktų bei maisto produktų.

DULKIŲ 
SIURBLIŲ 
TAISYMAS.

Valome, 
ištepame, 
suderiname, 
Pakeičiame 
(hoses) — 
žarnas.

Parduodame ir taisome visų gamy
bų dulkių siurblius ir turime dalis, 
maišelius ir visus prijungimus (da
lis) visų gamybų siurbliams 
Eleetrolux, lloover. Eureka, Kirby 
ir Royal bei kitų.

B. & B. DISTRIBUTING CO. 
408J So. Archer Avenue 

(Archer ir California) 
Chicago, III 60632, Tel. 927-4702 

Ved. Arvydas M. Dikinis

Platinkite “Draugę”.

LIETUVIŲ STAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO-
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3*4711
Atdara pirmad ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai po pietų.

&

0,

• vestuvės: spalvota ir juoda
• porrretfira
• mene darbų nuotraukos ir

Tel. —
422 MENAHAN STREET

.1
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Mes mokame certifikatų
* ant visų taupymo

MINIMUM SUMA $5.000.00

MIDUMI) 
SAVINGS

4040 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470
KRANK ZOGAS 

Presldent

B

i

■

9

S

I
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I MOVING
Perkrausto baldus iš arti ir toli.

A. BENIULIS
Chicago, III. 60629. Tel. RE 7-7083

B
MARŲUETTE PROTO 

SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai proga. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas Atdara pirmad ir 
ketvirtad vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

balta (gali vykti, ir ) kitus miestus '

kiti foto patarnavimai

HY 7 -4677
— RIDGEWOOD, N. Y. 11237

■j rab



NAUJI LEIDINIAI
• Gražina Tulauskaitė, VA

KARĖ BANGA. Lyrika. Išleido 
Lietuvių Dienų leidykla 1968 
m. Tiražas 500 egz. Rinkinys 128 
psk. kaina $2.00.

Daugiau dešimtį metų tylėju
si (ankstesnė naujausioji poetės 
knyga “Rugsėjo žvaigždės” išė
jo. 1957 m. ir buvo atžymėta Lie
tuvių rašytojų draugijos premi
ją.) Gražina Tulauskaitė litera- 
tūron grįžo su gana stambiu, pas 
tavaisiais metais pąrašytu savo 
kūrybos pluoštu “Vakare ban
ga”. Rinkinyje randame 107 ei- 
Vrufcčius, kurie neišskirstyti į 
.kokiui nors skyrius, bet knygoje 
atjhd.Šti antraščių plmiųjų rai
džių alfabetine tvarka.

Tituliniame puslapyje knygos 
apibūdinimas lyrika yra Grri- 
žijųos Tulauskaitės braižui labai 
tikslus. IŠ tikrųjų tai ir yra poe
tės širdies autentiškasis balsas, 
giliai asmeninis, su karšto džiau 
gsmo pūstelėjimais ir liūdesio 
vėstančiais potepiais. Knyga nė
ra' apšurikinta nei kokiais filoso
finiais, nei politiniais bei visuo
meniniais svarsčiais, tai grynai, 
pilnąja to žodžio prasme, egotis- 
tihė poezija, tai lyg niekuo kitu 
nesuinteresuotas paukščio giedo
jimas.

Dauguma eilėraščių trumpi, 
kone miniatiūros. Forma ta pati, 
kokia visada ir buvo Tulauskai- 
tei įprastinė. Nesiveržiama į mo
dernius eksperimentus, bet dai-

Gražinsi Tulauskaitė

LIETUVIAMS" STRAIPSNIO KONKURSAS

Tolerancija it ištikimybė princi
pams; kryžiuojantis pažiūroms 

ir nuomonėms

“Laiškų Lietuviams” žurnalo 
redakcija, atsižvelgdama į faktą, 
kad mūsų lietuvių išeivių visuo- 
menėjė pasitaiko nemaža nesan- 
tailčo.š, nesutarimų ir susiskaldy
mo,’ ir rtbrėdama tautiečių tarpe 
skleisti darnaus sugyvenimo min 
tį bči‘ dvasią, 1968 - 19(59 metų ra 
šinio konkursui parinko atitinka
mą temą, būtent, “Tolerancija 
ir ištikimybė principams, kryžiuo 
jantis pažiūroms ir nuomonėms” 
(kaip yra Lietuviu visuomenėj 
ir kaip turėtų būti).

Rašinys (straipsnis, beletristi- 
j nis vaizdelis ir kt.) turį būti ne 11 
gesnis kaip 3000 žodžių, pasira- 

’ šytas slapyvardžiu ir išsiųstas kar-

sakyti, — ne tiek pakritikuoti, 
kiek ieškoti išeities. Todėl ta pa
čia aukščiau minėta tema skelbia 
mas rašinio konkursas ir jauni
mui, ne vyresniam kaip 20 metų 
amžiaus (siunčiant rašinius, pa
žymėti “jaunimo konkursui”). 
Skiriamos dvi premijos: 1 — 50 
dol.dol. ir 2. — 25 dol.

“Laiškų Lietuviams” redakcija.

M

nuojama taip, kaip jaunystėje iŠ- su atskirame vokelyje įdėta tik j 
mokta, gal tik labiau viename • .... ... ...
kitame eilėraštyje stipriau pade
monstruojant eiliavimo patirties 
laimėtą sklandų rezultatą. Vie
nu iš tokių pavyzdžių būtų ir 
čia norimas pacituoti trumputis, 
bet skaitytoją pagaunąs dvipos- 
mis “Kryžkelėje besidairant” —

Aš iš liūdesio nulietą 
Širdį deginti nešu, 
Nesuradus amuleto 
Keliuose be parašų.

Nežinau, kur išsikėlė 
Mano laumė nerami, 
O širdis, lyg plaštakėlė, 
Žaidžia dar su ugnimi.

rąja pavarde bei ądresu “Laiškų 
Lietuviams” redakcijai, 2345 W. 
56th St., Chicago, III. 60636, U.S. 
A. Konkurso terminas — 1969 m. 
vasario 1 d. (pašto antspaudo da
ta). Atsiųsti rašiniai tampa žurna 
lo nuosavybe įr gali būti jame 
spausdinami. Vertinimo komisi
ja bus paskelbta vėliau. Skiria
mos premijos: 1 — 100 dol., 2. —; 
50 dol. ir 3 — 25 dol. Premi
joms jau paskyrę yra: 100 dol. - 
V. Kuliešius ir 25 dol. — Pr. Raz
minas.

Konkursas ir jaunimui

Jaunesnioji karta gerokai kri
tikuoja vyresniųjų lietuvių —išei-1 
vių visuomenę dėl joje pasitaikan i 
čios nesantaikos ir susiskaldymo. 
Naudinga būtų ir jiems leisti pasi

TEATRO FESTIVALIO 
REPERTUARAS

L Trečiadienis, lapkričio 27 d. 
Padėkos dienos išvakarėse 8 v. v 
kare — Chicagos LB. Jaunimo 
teatras stato VIVA POEZIJA (da 
lyvąuja 4 autoriai), režisuoja Da 
rius Lapinskas ir L.£ Barauskas.

3. Ketvirtadienis, lapkričio 28 
— Padėkos diena: 1 v.po piet. 
t— Clevelando Jaunimo teatras 
“Vaidila” stato Antano Rūko vai 
dinimą jaunimui KETURI KE
LIAUNINKAI, rež. Petras Maže
lis. 8 v. vakare — Detroito Dra
mos teatras vaidina Sofijos Čiur
lionienės 3 veiksmų komediją 
PINIGĖLIAI, rež. Z. Arlauskai
tė — Mikšienė.

3. Penktadienis, lapkričio 29 d. 
8 V. vakare — Chicagos Saulių 
teatras rodo Sofijos Čiurlionienės 
4 veiksmų dramą AU5ROS SŪ
NUS, režisuoja Alfa Brirtka.

4. Šeštadienis, lapkričio 30 d.: 
8 v. vakare — Hamiltono Dra
mos teatras “AUKURAS” stato 
Vinco Krėvės 3 veiksmų tragedi
ją MINDAUGO MIRTIS, rež. E. 
Dauguvietytė — Kudabienė.

5. Sekmadienis, gruodžio 1 d.: 
2 v. po piet — Los Angeles Dra
mos sambūris stato Anatolijaus 
Kairio 3 veiksmų tragedijėlę 
SVIESA, KURI UŽSIDEGĖ rež. 
Dalila Mackialienė. 7:30 v. vaka
re — Teatro festivalio uždaro
masis banketas, dovanų ir pre
mijų įteikimas, meninė progra
ma, šokiai etė.

ravičiaus paveikslai: Koncertas 
(spalvotas medžio raižiįnys, 
$L200)? Karšta diena (spalvo
tas medžio raižinys, $850), Dai
nos (medžio raižinys, $750),. Va 
kar ir rytoj (spalvotas medžio 
raižinys, $700). Programinėj in 
formacijoj galerija duoda Vikto 
ro Petravičiaus gyvenimo ir kū
rybos aprašą su jo rengtų paro 
dų datomis ir pan. Galerija savai 
tės dienomis atdara nuo 10 vai. 
iki 6 vai. vak.

i — Pirmoji Padėkos 
pradėta švęsti 1789 m. 
3 dieną.

— Brazilija, valdant 
Pedro I, pasiskelbė nepriklau
soma nuo Portugalijos 1822 m.
rūgs. 7 d.

diena 
spalio

Dom

— Amerikoje kasdien išgeria
ma 429 milijonai puodukų ka
vos, atseit apie trys puodukai 
kiekvienam asmeniui.

DĖMESIO!
DOVANŲ SIUNTĖJAMS Į LIETUVĄ

IR U. S. S. R.
Mes džiaugiamės galėdami pranešti, kad sparčiai padidėjus 

klientų skaičiui ir veiklai mums pasisekė pasiekti tokių pageri
nimų:

L
2.

Pagreitinti užsakytų dovanų pristatymą.
Suprastinti Vnešposyltorg’o užsakymų vykdymo pro
cedūros.

3. Padidinti Vnešposyltorg’o krautuvių ir sandėlių skaičių 
visoje U.S.S.R.

4. Padidinti visokių prekių pasirinkimą — drabužių, me
džiagų, avalynės ir t.t.

5. Sudaryti naują sistemą patvirtinimui, kad užsakymai 
įvykdyti. Pasek pavyzdžiu tūkstančių mūsų klientų, ku
rie patyrė, kad dovana per

PODAROGIFTS, INC.
yra geriau negu:

A. Siuntinio siuntimas iš čia
(jokio muito užsakymams per Podarogifts);

B. Money order arba banko perlaida
(negalioja Specialiose Vnešpos.vltorg’o krautuvėse);

C. Jokių kitų primokėjimų
(Vnešposyltiorg’ moka mums komisą).

Aplankykite mūšy Parodinę Salę
Ne w Yorke.

I

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. spalio mėn. 12 d.

H I G H R A TĘS

7

per annum 
on regular savings

itz'stHnoi 'r A 
' . VOUK

♦ U P TO ’ A) 7
Vfe,. $15.000

•NSURED
5.25

on
per annum 

investment bonus

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

\Sincloirl
RICHMOND L vi/ / SER VICE

Kampas Richmond ir 63rd St.
Užsieninių ir vietinių automobilių 
Taisymas Priklauso Chicago Motor 
Club. Nelaimes atveju skambinkit*

GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Sav. — Juozas (Joe) Juraltis

TELEVIZĮJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai.
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Maaųuette Parke

2346 W. 69th St. 776 - 1486 
Namų tei. — PR 6 - 1063

• Viktoro Petravičiaus grafi
ka Chicagos vidurmiestyje. Visą 
spalio mėn. Chicagos miesto ga
lerijų rajonė, Studio 22, Ine. 
Printmaker’s Workshop and Ga 

■ Ilery patalpose, 63 West Onta
rio, Chicago, 60610, telef. 664- 
6246, vyksta keturių žymių gra 
fikų paroda. Galerijoje išstatyti 
darbai Viktoro Petravičiaus (4 į 
darbai), Lasic (6), Van Bork 
(6) ir Bak (4). Išskirtinis dė
mesys skirtas Viktoro Petravi
čiaus darbams. Ir jų pardavimo 
kainos yra kur kas aukštesnės 
už kitų. Galeriją puošia šie Pet-

M O V I NG
ŠERĖNAS perkrausiu baldus u 
kitus daiktus Ir iš toli miesto lei 
dimai ir pilna apdmuda.
2047 W. 67th Place. WA 5-8063 

niiniiiiiiiiiiiiiiHdiKiuiiioupiiK..,,,

• Veikalas apie pirmąjį D. L. 
K. Statutą (1529 m.) jau atiduo
tas spaudai. Vertimą paruošė ži-. 
noma mūsų istorikė (prieš kele
tą metų mirusi Paryžiuje) dr. J. Į 
Deveikė (Deveikytė — Navakie- 
nė). Veikalą peržiūrėjo, redaga
vo ir spaudai paruošė, taip pat 
įvadinį žodį bei pastabas parašė 
ir žodynėlį sutaisė teisės istorikas 
d.r. Aleksandras Flateris. Kitą 
įvadinį žodį apie teisės istorikę J. 
Deveikę parašė istorikas prof. dr. 
Z. Ivinskis. Lietuvių kalbos atžvil 
giu veikalo medžiagą peržiūrėjo 
ir bibliografiją sutikrino prof. dr. 
Petras Jonikas. Šį monumentinį, 
apie 300 psl. apimties veikalą lei 
džia a.a. dr. J. Deveikės testa
mento vykdytojas Žibuntas Mik- | 
šys. Knyga bus 5,5 x 8,5 colių 
didumo, gražiai išleista. Spaudos 
darbus atlieka Litho Art Studio 
Chicagoje. Tikimasi jau ateinan
čiais metais leidinį atspausdinti.

Siųskite savo užsakymus ar klausymus į

PODAROGIFTS, Ine.
(Vienintelis Dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avė. South (comer 18th Street) 
New York, N. Y. 10003 

Tel. 212 - 228-9547
arba į prie jo prisijungusias firmas:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th Street, New York, N. Y. 10038 

Tel.: 212 CI 5 - 7905 
arbe i bet kuri jų skyrių

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1778 Bro®dway, New York, N. Y. 10019 
Tel.: 212 581-6590 ; 212 581-7729 

arba į bet kurį jų skyrių

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 IValnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

TeL: 215 WA 5 - 3455 
arba į bet kurį jų skyrių

FUNERAL HOME

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

THREE 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS 

2533 West 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILI

KOPLYČIOS:
Tel. 476 - 2345 

Tel. TO 3-2108-tt
AMS STATYTI

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

—

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

PUŽAUSKU BEVERLY HILU GELINYM 
Gerinusios gėlės dėl vestuvių, banketų. Iaidotuvi*» 

ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd St., Chicagc, III.
Telef. PRospect 8 0833 PRospect 8-0834

r—r

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

FIRESTONE PADANGOS ITIRES)
NATIONWIDE 

GUABANTEE 
No-Lim.it on MILJES... 
No-Umit on MONTHS

FULL LIFETIME Gl’ARAN. 
TE Ė against defeota i n work- 
cnanaULp aad matorkila and 
all norhiat road hazard in- 
juriup eneoantered in eorery- 
lifeday passenger car ūse for 
the life of the orlginal tread 
deslgn In accordance wlth 
temis of our prlnted gua- 
rąųtee certlflcate. Prieše of 
replacenu-nt pro-rated on 
origlnal tread depth »e»r 
and based on Firestone ad- 
jnstnient prlee f«r replac- 
eiuerit tire at tlme of adjust- 
nieut Firestone adjustinent 
prio-s are intended to. būt 
uiay not, represėnt appro.x- 
iuia.tr eurrent average sei
lins prlces and are subjeet 
to ehange wlthout notlee

PLANINGAS TAUPYMAI

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)
Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas 

(Wheel alignment and balancing). Stabdžiai (Brake ser
vice), motoro regul. (Tune up), keičia
mos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

Country Auto & Tire Service
2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois

Telef. — GRovehill 6 - 7777
Vai.: kasdien 7 v. r -7 v. v., šešt. 7 v. r. - 3 v. p.p. 

Sekm. uždaryta Kitu laiku pagal susitarimą.

Savininkas MIKAS CESAS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R . NELSON 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visaiiie Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 * 6335
Vienas blokas nuo kapinių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SOMOS
1424 W. 69th STREET Tol, REpublic 7-1213
2814 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7 8672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ Tel. LAfayette 3-357

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ Tel. YArds 7-3401($5,000.01) ar daugiau, įdedant po 

3500.00)

y Mokamas už vienų metų taupy- 
® mo lakštus nuo išdavimo datos 

($10,000.00 ar daugiau, {dedant po 
$1,000.00)

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

MUTUAL Federal SAVINGS
2212 W CERMAK RD. CHICAGO, ILL. 60608, Tel. VI 7-7747

OFFICE HOURS. Mc.iday, Tueaday, Friday 9 to 4:
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; VVedneąday elosed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFHC8 BUIMHNG JOHN J. KAZANAUSKAS, President

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th Avė., CICERO. ILL Tel OLympic 2 1003

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATĖ Rl» OAKLAVVN. ll.L Tel 636 2320

iuia.tr


DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. spalio mėn. 12 d.

Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago. Dl., 60629 
Tel. 925-5988

yvemmas

IŠRADINGIAUSIA MADŲ 
PARODA

Z

Nuotr. V. A. RačkauskoFinalinė madų parodos scena Jaunimo centre, ChicaRoje.

X-- |

B B1

NAUJA SOL. LIUSTIKAITĖS
PLOKŠTELĖ

Viena pačių geriausių madų 
parodų, bet kada suruoštų, buvo 
Nekaltai Pradėtosios Mergelės 
Marijos Seserų rėmėjų spalio 5- 
6 d. Jaunimo centre, Chicagoje.

Mūsų populiarioji ambasadorė 
Juzė Daužvardienė, negalėjusi at 
sidžiaugti parodos lietuviškumu, 
išradingumu bei originalumu, 
pavadino ją viena pačių geriau
siųjų, neslėpė gailesčio rengėjų 
kuklumu ir nesiveržimu į ame
rikiečių spaudą. Anot jos, ameri
kiečiai su džiaugsmu būtų užpil
dę ištisus puslapius savo dienraš 
čiuose taip puikia originalia me- 
dž’aga. Štai, kad ir mažas pavyz-! 
dėlis. J. Daužvardienei patarus, i
Liet. mot. klubų fed. Chicagos tos. Tai vėl Putnamo seselių dar

bei pritaikyti gyvenime savo me
ną.

Štai skarelė, papuošta iškarpy 
tom tulpėm. Ten gauta iš Lietu
vos palaidinukė, pritaikyta ma
mytės — dukrytės kombinacijai. 
Tai vėl eilutė, lietuviškais raštais 
papuošta, megzta ir modeliuoja
ma G. Gimžauskienės. Ne tiek 
jos nuoširdi šypsena pavergė pub 
liką, kiek gyvenimiška natūrali 
išvaizda. Kiekviena josios ne ma
žiausiais numeriais besireklamuo 
jančioje figūroje stebėjo pačią sa 
ve, lyg veidrody, ir taip ji laimė
jo publikos simpatijas.

Parodoje slinko suknelės, gin-1 ruošėjos buvo O. Daukienė, A. 
taro sagomi b?i karoliais papuoš Bcrnatavičienė, J. Dočkienė (jos 

megz'.a dvieju dalių eilutė, kara-

Kaip visados, savo rimtu kon
servatyvumu pasižymėjo M. Me- 
mėnaitės siūti rūbai. Balta — 
juoda suknelė su švarkeliu pub
likos buvo labai šiltai sutikta.
' Birutės sukurtas kostiumas su
kėlė daugiausia komentarų (M. 
Kripkauskienės).

Visi modeliuoti kailiai buvo 
Norman Buršteino, kurio dova
nota apykaklė atiteko vienai lai- 
mingajai.

Neapdainuotos ir nereklamuo 
tos darbščiosios parodai rūbų pa

J. Cijūneiiene (kairėj) ir Nijolė madų parodoj, Ch c< goj. Nuotr. Vy. A. Račkausko

klubo pirm. M. Krauchunienė 
pranešė Sun-Times redakcijai a- 
pie pianisto Antano Smetonos re 
čitalį. Dienraštis atspausdino 
plačią žinią be jokio užmokesčio 
tuoj po Sammy Davis Jr. parengi
mo pranešimo. Mūsų rengėjoms 
vertėtų pagalvoti, kad šitokie 
vertingi laimėjimai neliktų vien 
mūsų tarpe, bet būtų paskelbti 
viešai amerikiečių spaudoje, kas 
ir yra mums gana svarbu.

Lietuviškas laimingas skaičius 
yra septyni. O minimos rengėjos 
savo septintąja paroda iš eilės 
pralenkė pačios save.

Gražiu lietuvišku žodžiu paro
dą pradėjo komentatorė Julija Ci 
jūnelienė.

Dail. J. Daugvilos lietuvišku 
motyvu išpuoštoje scenoje prasi 
dėjo tautinių drabužių ištisas pa
radas. Čia ir klaipėdietiški, ir že
maitiški, vilnietiški, ir suvalkie
tiški.

Didelį susidomėjimą moterų 
tarpe sukėlė lietuviškais moty
vais papuoštos megztos ir siūtos 
suknelės.

M. Kripkauskienės sukurta ru
da suknelė su “takelio” raštu 
(Lietuvoje išausto) pasižymėjo 
originalumu, lig šiol nepavarto
tu.

E. Blandytės megzta juoda — 
balta vakarinė suknelė (blizgan
čiom gijom permegzta), stilizuo
tom tulpėm išpuošta, publikos 
katutėmis priimta. Aplamai, E. 
Blandytė parodė nepaprastai gau 
sų savo megztų suknelių rinki
nį, daugiausia su savo amerikie
tiškai vadin. “trade mark” — 
tulpėm. O žvyneliai ar perliukai 
neįsiūti, bet visi atskirai įmegzti. 
Tai rankų darbo — mezgimo tik 
ra skruzdėlė.

Šį sykį iš tiesų moterys paro
dė lietuvaičiij sugebėjimą kurti į kėm ir galvos karūnėle.

bo drabužių medžiagos (mėly
nos spalvos) suknelė lietuviškom 

Į juostom išpuošta.
Viena pačių geriausių sukne- 

j lių, verta premijos, buvo M. Krip 
kauskienės sukurta plytos spal 
vos vakarinė romėniško stiliaus 
krepo suknelė, papuošta iš ber
žo žievių sudarytam ornamentuo pareiškė dail. B. Jameikienė, sė
tom tulpėm. Žieves net iš Kana- dinti prie garbės stalo, 
dos atvežė pati pirm. M. Remie
nė. Modeliavo Nijolė, tik tuo var 
du žinoma savo profesiniame gy
venime mūsų lietuvaitė (Lipčiū- 
tė), laikoma amerikiečių tarpe 
viena tarp “Four top models of 
Chicago”. Tulpės karpytos ir kli
juotos, o visa suknelė rimto gro
žio — be jokio blizgesio.

Taipgi M. Kripkauskienės su
kurta pačios komentatorės J. Ci-1 
jūnelienės 3-oje dalyje dėvima se į 
noviškoje muotaikoje su juoda j 
aksomo liemenėle balta su uode-| tė, p. Cepaitytė, D. Endrijonaitė, 
ga suknelė. |G. Gimžauskienė, M. Memėnai-

Publikai užimponavo ir • kita i tė, St. Olšauskienė, R. Prapuo- 
tos pačios kūrėjos suknelė — Ni-|lenienė, N. Pupienė, V. Račiū- 
jolės modeliuojama vakarinė mo
derniška gotiško stiliaus orna
mentuota suknelė: trys A. Vesel- 
kienės austos juostos, puošian
čios mėlyną suknelę.

Publikos entuziasmą sukėlė du 
etas — dvi ramunės: St. Olšaus
kienė ir V. Račiūnaitė — ma
mytės ir dukrytės rolėje baltom 
romantiškom mezginių sukne
lėm (M. Kripkauskienės kūryba).

Namie priimti svečius suknelė, 
išpuošta... virvėmis, dvelkė nau
joviškumu. Tai daugiau čigoniš
kos sceninės nuotaikos.

Nijolės modeliuojama balto 
krepo suknelė, jai specialiai sukur 
ta M. Kripkauskienės, modeliuo 
jant milijoninės vertės brangeny
bes miesto centre, skendo čia po 
gintaro papuošalais: kaklo vėri- 
miu, sagom nugaroje, apyran-

le, papuošta geltonom juostom, įmantriai keliom eilėm lietuviš- 
o šalia jos močiutė — juostom kų juostų. Toji pati Marytė, 
išpuošta gražia pilka suknele sutikta su savo mama Aldona 
(neteko sužinoti savininkių pa- Romoje, entuziastingai džiaugė- 
vardžių). ]jetuvįjĮ(UOju jaunimu Vilniu-

Kita jauna studente — Mary
tė Mažeikaitė dėvėjo trumpą mo-• ie> kurio ji tik grįžo, aplan- 
dernišką rudą suknelę, sujuostą kiusi savo močiutę. St. S.

Gintaro karūna kEevelandietei
Ne visiškai teisinga būtų sa

kyti, jog mūsų jaunimas, šian
dien paskendęs svetimų tautų bei 
svetimų kultūrų jūroje, lietuviš
kais reikalais nesidomi ir jiems 
y-a abejingas. Didelė dalis mūsų 
tautos žiedo, tautinių idealų ve- 
d'ni, iriasi š>oj audringoj jūroj, 
burių nenuleisdami.

■ Tū :ų kalba, tradicijos bei 
pročiai daugeliui gal kaip tik 
stipriausias ramstis, išliekant 
tuviais su stipria sava tautine 
bicija. Todėl nenuostabu, kad 
mūsų tautinių reikalų išoriniuos 

1 apsireiškimuos bei mūsų istori
nės reikšmės įvykiuose išeivijoje 

, ar tautos la svinimo darbe jauni
mas yra ne tik stebėtojas, bet ir 
aktyvu: dalyvis. Tad ir šiais me
tais PLB III-tne seime New Yor
ke gražus lietuvaičių būrys ban
keto metu dalyvavo kaip kandi
datės Miss Lithuania rinkimuo
se. Ir tai buvo ne vien tik fizi
nio grožio demonstracija, bet stip 
rus akcentas lietuviškos dvasios, 
tautinių ambicijų bei kalbos.

T v . ' I fi v. v.Ir, štai, gražiausiu šių aspi
racijų simboliu — gintarine ka
rūna buvo papuošta Dalia O- 
rantaitė, kuri tą vakarą rinkimų 
komisijos buvo pripažinta Miss 
Lithuania. Ši iškili lietuvaitė gi-

Data

kulio kailiu išpuošta, publikos 
komentuojama elegantiškiau
sia), St. Olšauskienė, M. Memė- 
naitė, E. Radvilienė, M. Remienė,. mė Augsburge, Vokietijoj. Kaip 
A. Vepštienė.

“Jei būčiau gydytojas, prirašy
čiau du receptu nervams nura
minti — mezgimą ir nerimą,”

To meno lietuviškosios pio
nierės Chicagoje, megztus rūbus 
parodai paruošusios yra: E. 
Blandytė, O. Baukienė, J. Doč- 
kienė, E. Katelienė, D. Elsbergie- 
nė, G. Gimžauskienė, M. Memė- 
naitė, Br. Prapuolenienė, E. Rad- 
vielienė, G. Ročkienė, V. Skri- 
dulienė, N. Vengrienė, M. Um- 
brasienė.

Rūbus modeliavo: Nijolė, O. 
Baukienė, D. Bartkienė, V. Bart-i 
kienė, E. Blandytė, V. Bobinai-1

ir daugelis kitų lietuvių, Dalia 
su savo tėveliais atvyko j Ame
riką ir apsigyveno Clevelande. 
Čia ji pradėjo lankyti Šv. Jurgio 
parapijos mokyklą, vėliau gim
naziją bei Kolegiją.

Dalia iš pat mažens pamėgu
si muziką, dainas bei šokį. Mo
kėsi piano ir baleto. Todėl ją 
ir šiandien matome Čiurlionio 
ansamblio eilėse, kaip labai ak-i

tyvią ir energingą dainininkę bei 
minėto an amblio valdybos sek- į 
retorę. Ji veikli ir jaunimo tarpe. 
Ji y.a tikrųjų narių akademike, 
skaučių pirmininkė. Be to, moky
tojauja Vysk. Valančiaus litua
nistinėj mokykloj.

Dalia mėgsta keliauti, pernai 
buvo išvykusi šešiom savaitėm 
į Europą, kur aplankė gražiau-’ 
sias šio kontinento vietas.

Ir kaip skaudu jai buvo, kai 
taip netoli nuo savo tėvų žemės 
būdama, ją aplankyti negalėjo. 
Daug keliavusi 
kontinentą: nuo 
ridos, į vakarus 
bei Meksikos.

Savo profesija ji pasirinko pe- 
i dagogiką. Todėl nenuostabu,’ 
jog taip yra mėgiama jaunimo 

I ir moksleivių. Jos linksmas bū-

ir po Amerikos 
šiaurės iki Flo- 
iki Kalifornijos

naitė, p. Šaulytė, D. Umbrasai
tė ir N. Vengrienė.

Stalo papuošimai O. Galvy- 
dienės, šviesos ': K. Cijūnėlis ir 
C..Rukuiža.

Ponioms Bartkienėms rūbus su 
projektavo ir išpildė E. Tutlie- 
nė.

Pirm. M. Remienė pabaigoje 
nuoširdžiai dėkojo visoms, tiek 
daug darbo ir sumanumo įdėju- 
sioms. Didžiausią padėką gale pa 
skyrė monikai Kripkauskienei, 
aukojusiai avo vasaros poilsį, be
siruošiant šiai parodai. Kas ga
li pamiršti ir jos dar vieną žem
čiūgą — maišo medžiagos suk
nelė (melsva) 
le — meniško 
vės papuošalai.

Pagirtina ir 
kanti publika. Publikoj buvo ma 

i tyti mažytė mergytė žalia sukne-

I

su balta krūtinė- 
darbo beržo žie-

prisitaikinti mo-

Šį mėnesį jau turėsime naują 
solistės Janinos Liustikaitės dai
nų plokštelę. Plokštelėje įdainuo
ta septynios dainos ir penkios ari 
jos. įdainuota Romoje su to mie
sto imfoniniu orkestru, diriguo
jant Ed. Brizio. Buvo įdainuota šį 
pavasarį. Plokštelę išleis didžioji 
RCA bendrovė.

Plokštelėje bus kompozitorių 
Kačanausko, Tallat - Kelpšos, 
Budriūno ir kitų dainos. Arijos 
kompozitorių Cilea, Catalani, 
Bizet ir Puccini. Plokšteles pla
tins Chicagos ir kitų miestų lietu 
viškų knygų ir plokštelių platin
tojai. Plokštelės jau klausėsi kai 
kurie lietuviai muzikai ir pagyrė, 
kad jį tikrai pavykusi.

Plokštelė gaminama Chicago
je ir mūsų solistė, dabar atvykusi 
koncertuoti į Chicagą, dar atliko 
galutinius patvarkymus prieš plo 
kštelės išleidimą.

Solistė J. Liustikaitė turi turtin 
gą, kultivuotą soprano balsą i ir 
galima tikėtis, kad plokštelė susi
lauks gražaus pasisekimo. Daina
vimo ji jau mokėsi Šiaulių muzi
kos njokykloje,....paskiau lankė 
Miunsteryje, dainavo Miunsterio 
operos teatre. Patekusi Anglijon, 
ji lavino balsą ten ir buvo pakvie 
sta dainuoti britų televizijoje.

Pagaliau dar gilino dainavimo 
studijas Romoje, dainavo Vatika
no radijo programoje, įvairiuose 
Vokietijos miestuose ir daugelyje 
lietuvių kolonijų Amerikoje, sta
tant operą “Faustą”, ji buvo spe
cialiai išviesta atlikti Margaritos 
vaidmenį.

Mūsų solistė liepos mėnesį yra 
sugrįžusi iš kelionės po Europą, 
kur per keletą mėnesių koncerta
vo Vokietijoje, Anglijoje, Valijo- 
je, Belgijoje.

J. Daugį.

Janina Liustįkaitė

IŠ MOTERŲ PASAULIO
būtyje, išspausdintoje programo
je, pagal protokolą sudarytame 
ąraše, tuoj po konsularinio kor

puso dekano, Vokietijos gen. 
kon. E. C. Betz, ėjo Liet. gen. 
konsulas dr. Petras P. Daužvar- 
dis, dalyvavęs baliuje su ponia

★ Vida Barienė skaitys pas
kaitą tema “Vidaus planingas iš 
gražinimas” visuotiniame ALIAS 
(Amer. Liet. inž. ir arch. šąj.) 
Toterų pagelbin o vieneto susi
rinkime Vilhelminoj Lapienės re 
zidenajoje spalio 20 d. 3 vai. p.p. 
Narės ir viešnios kviečiamos gau Juze. Net didžiųjų valstybių gen. 
šiai dalyvauti.
★ Lietuvių Moterų klubų fe

deracijos Chicagos klubo ruošia
mas pianisto Antano Smetonos 
rečitalis įvyksta šį vakarą 8 vai. 
Jaunimo centre. Po koncerto ruo 
Siamas priėmimas Antanui ir Ju
liui Smetonams apatinėje salėje. 
Dalyvaus klubo narės su šeimo
mis bei kviestiniai svečiai.

i ★ Sol. Prudencija Bičklenė 
| praves banketo programą inž. V.
Adamkaus paramai spalio 25 d. 
(penkt.) 7 vai. vak. Jaunimo cen 
tre. Banketą ruošia sudarytas mo 
terų komitetas, kurin įeina pusė 
šimto Chicagos kultūrininkų, vi 
suomenės veikėjų, menininkų ir

i kitų energingų darbuotojų.
★ Konsulariniame baliuje, ku

ris įvyko spalio 4 d. Drake vieš-

konsulai ir pagal alfabetą turė
jusieji eiti pirma, sekė iš paskos. 
Sąraše toliau sekė garbės konsu
lai, jų tarpe lietuvis Feliksas 
Stungevičius, Uragvajaus konsu
las. Baliaus globėjų saąraše — 
Irena ir Stasys Balzekai, o Irena 
ir baliaus komiteto narė. Svečių 
tarpe: dr. Esin su ponia, Adelė 
ir Vyt. Zūriai ir kit. Liet. gen. 
konsulo stalas — Nr. 2— buvo 
papuoštas dviem Lietuvos vėlia
vėlėm ir užrašu “Lithuania”. 
Stalo šeimininkas — Tarptaut. 
bibliotekos direktorius Edv. Ru- 
bin, Chicagos biržos narys. Jo 
svečiais buvo ponai Parker, Har- 
ris banko pareigūnas, ponai Ma- 
sirovv, New Yorko ir Chicagos bir 
žų narys, kelios gydytojų poros 
ir kiti.
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das, kalbumas bei draugiškumas 
pristato ją kaip tikrą Lietuvos 
laukų dukrą, kuriai suteikta gin-Į 
taro karūna.

Dar tenka paminėti, kad Da
lios Orantaitės mamytė yra bu
vusi Lietuvos mokytoja, o tėve
lis žinomas prekybininkas Kybar 
tuose.

PRAHOS VYSKUPO LAIŠKAS
Prahos apaštališkasis administ

ratorius arkivyskupas Tomašek 
spaudoje paskelbė atvirą laišką, 
kuriuo kviečia tikinčiuosius išlai
kyti ramybę ir išvengti viso, kas 
galėtų pažeisti krikščionišką mei 
lę. Nors atskiri įvykiai priklauso 
nuo žmonių, — pažymi arkivysku 
pas. — bet Dievas lemia tautų is
toriją.

✓

Kaj kurios vedybos neišyra ir Hollywoode. Čia duodama keli pavyzdžiai: Jaoies ir Frances Cagney. vedę
jau prieš 46 metus; Jack Benny ir Mary Livingston prieš 41 m.: Fredric March ir Florence Eldridge prieš
41 m.: Melvyn ir Helen Douglas prieš 37 m.; Ozzie ir Harriett Nelson prieš 33 .m.; Rosalind Ruseli ir Rus-

sėli ir Fredrick Brisson prieš 27 m.; Phil Harris ir Al ice Faye, vedę prieš 26 metus.
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